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EJL juhatuse koosoleku protokoll e-maili teel 

 

 

 

Aeg: 01.03.2021.a  

Koht: E-maili teel 

 

 

 

Kohal olevad liikmed: Aavo Põhjala, Joel Rothberg, Hannes Kuhlbach, Veljo Ipits 

Puuduvad: Janek Veeber, Sander Maripuu 

  
   

01.03.2021, kell 17:15 Väljaläinud kiri 
  

Head juhatuse liikmed, 

Allpool on kirjas mõned uued punktid, mis vajavad otsustamist: 

 

1. Noortesporditoetus 2021 

Nüüdseks on ära otsustatud 2021. aasta noortesporditoetus, Judoliidu toetus on kokku 67942€ 

(4% vähem võrreldes eelmise aastaga).  

Sellest (75%) 50957€ läheb klubidele jagamiseks noortespordi punktitabeli alusel ning alaliidule 

jääb (25%) 16985€. (Noortesporditabel on lisatud manusena). SK Mikadol on sel aastal saada 

114€. Kahjuks ei ole SK Mikado siiani likvideerinud oma aruandevõlgnevusi (2019. aasta 

tulude-kulude aruanne Spordiregistrile esitamata, 2017. aasta majandusaasta aruanne esitamata.  

 

Palun andke mulle e-maili teel teada, kas peaksime võtma SK Mikado noortesporditoetuse kohe 

maha ning jagama selle teiste klubide vahel ära või anname klubile aega nt 30. juunini, et oma 

võlgnevused likvideerida. Ühtlasi palun kinnitage noortesporditabeli alusel toetuste suurused. 

 

2. Kaalumuudatused EMV Üldjuhendis 

Hiljuti toimus klubide ettepanekute raames hääletus, et lisada Eesti MV Üldjuhendisse juurde 

kehakaale. Hääletustulemused on lisatud manusena. Tulemuste põhjal teeb TRN juhatusele 

järgmise ettepaneku Eesti MV Üldjuhendi muutmiseks:  

 

Lisada juurde järgmised kehakaalud: 

 

C klass: 

Poisid: -32, -35 

Tüdrukud: -33, -60, +60 

B klass: 

Poisid: -38 

Tüdrukud: -40 

 

Palun saatke kinnitus, kas olete antud ettepanekuga nõus või mitte. 

 



  
 2021/2 

 

3. Spordiklubi Viru Judo on esitanud Judoliidust lahkumise avalduse (lisatud manusena). 

 

Palun saatke kinnitus, kas olete antud ettepanekuga nõus või mitte.  

 

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust. 

 

--  

Heade soovidega/Kind regards, 

Elis Põhjala 

Eesti Judoliit/Estonian Judo Association 

Peasekretär/General Secretary 

+372 55 653 269  

 

 

Vastused: 

01.03.2021, kell 17:55 A. Põhjala: Nõus kõikide ettepanekutega 

01.03.2021, kell 18:29 H. Kuhlbach: Minu seisukohad on: 

Anda Mikadole aega kuni 31. maini, raha (isegi kui seda on nii vähe) enne mitte nende 

kasutusse anda; kui ei likvideerita, siis rahast ilma jätta ja liita alaliidu eelarvele (kuidas 

nii väikest raha klubidele jagada….) 

Kinnitada noortesporditabeli alused jagamised 

Lisada kaalukategooriad 

Viru Judo peab saama soovi korral lahkuda. 

04.03.2021, kell 18:35 V. Ipits: Nõus kõigis kolmes punktis toodud ettepanekutega 

04.03.2021, kell 15:25 J. Rothberg: Anname noortespordile rahad ära, kuid jätaks 

Mikado oma hetkel hoiule. Keegi sellest rikkamaks ei saa ja vaesemaks ka ei jää.  

Kaalumuudatused ok, sest ega ei oska palju muud kaasa ikka rääkida.  

Viru Judo avaldus tuleb meil ikka rahuldada. Loodetavasti ei ole seal taga muud põhjust, 

peale vähese tegevuse. Kui tulevikus soovi, tulgu tagasi. 

 

 

 

Otsused: 

1. 2021 Noortesporditoetus on kinnitatud. Judoklubi Mikadol on aega 31. maini, et oma 

aruannete võlgnevused riigi ees likvideerida. Kui võlgnevused saavad likvideeritud 

kantakse toetus üle, kui mitte võtab juhatus vastu uue otsuse, kuidas Mikado toetus 

jaotada. 

2. Uued kehakaalude muudatused on kinnitatud 

3. Spordiklubi Viru Judo on Eesti Judoliidu liikmeskonnast välja arvatud 


