2021/4

EJL juhatuse koosoleku protokoll e-maili teel

Aeg: 13.04.2021.a
Koht: E-maili teel

Kohal olevad liikmed: Aavo Põhjala, Joel Rothberg, Hannes Kuhlbach, Janek Veeber,
Sander Maripuu, Veljo Ipits

13.04.2021, kell 15:55 Väljaläinud kiri

Tere,
Manusena lisatud failist leiate erinevad punktid, mis vajaksid otsustamist.
Palun andke oma nõusolekust või keeldumisest nende punktide osas teada e-maili teel
elis@judo.ee.

EJL juhatusele
Tere kõigile!
Oleks vaja kiiresti otsustada mõned küsimused:
1. Lähtudes olukorrast riigis, prognoosidest ning maksimaalsest ohutusest inimestele, on
ilmselt mõistlik EJL Üldkogu läbi viia juunikuu keskel. Kui ka siis on olukord halb,
saaksime koosoleku läbi viia välitingimustes. Lõpliku otsuse läbiviimise aja ja koha kohta
võiksime vastu võtta hiljemalt 20. mail 2021. aastal. Mai ja juunikuu jooksul on lootust, et
enamus inimesi on kas koroona läbi põdenud või siis saanud vähemalt esimese doosi
vaktsiini.
2. Kuigi hetkel ei ole kadettidele ja juunioridele veel võistlusi toimunud on lootust, et varsti
siiski avanevad ka neile võistlused ja selleks on meil vaja kinnitada järelkasvukoondis.
Tulemuste põhjal on meil 4 kandidaati: Lipard, Mihhailova, Türk ja Sülla. Rääkisin sellel
teemal Glen Viksiga ja temalt saadud info põhjal tahab Türk oma vigastused täielikult
välja ravida ja valmistuda järgmiseks hooajaks, jättes selle hooaja võistluste poolelt
vahele. Rääkisin ise ka Süllaga. Ta läks tööle, sai kutse armeesse ja tahab samuti selle
hooaja rahulikult võtta. Samas põevad Sülla ja Türk hetkel ka koroonat, mis vajab
ilmselgelt ka pikemat taastumisperioodi.
Teen ettepaneku kinnitada järelkasvukoondisesse:
1. Viljar Lipard
treener V. Stepanjan
2. Darja Mihhailova
treener V. Stepanjan
Juhul kui Türk ja Sülla taastuvad ning on valmis 100% valmistuma selle aasta
võistlusteks, on nad võimalik tiimi lülitada ehk nad oleksid siis kandidaadi staatuses.
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3. Kuna mõlemate sportlaste treeneriks on V. Stepanjan, siis on ettepanek määrata
järelkasvukoondise vastutavaks treeneriks G. Viksi asemel V. Stepanjan. Rääkisin ka
sellel teemal Viksiga ja ta oli sellega nõus.
4. Kadettide koondise komplekteerimine toimuks vastavalt EJL reitingule.
5. Seoses olukorraga, kus noorsportlastel (C klass) erialased treeningud ei ole lubatud ja
hetkel ei ole lubatud ka sellele vanusele võistlusi korraldada, teen ettepaneku
8. maiks Narva planeeritud C-klassi ja veteranide Eesti meistrivõistlused edasi lükata.
Uus otsus võistluste korraldamise aja kohta oleks mõistlik teha siis, kui piirangud on
maha võetud ja nad on saanud ka piisavalt aega treenimiseks.

Olge ikka terved!
Lugupidamisega
Aavo Põhjala

Vastused:
14.04.2021, kell 09:26 A.Põhjala: Olen nõus
15.04.2021, kell 10:11 J. Rothberg: Jah, olen nõus nende mõtetega!
16.04.2021, kell 16:52 V. Ipits: Nõus ettepanekutega
16.04.2021, kell 17:59 H. Kuhlbach: Olen nõus järelkasvukoondisesse sportlaste Viljar
Lipard ja Darja Mihhailova kinnitamisega, samuti koondise treeneriks nimetada V.
Stepanjan. Võistlused tuleb edasi lükata, jälgime infot ja loodame, et suvi ning vaktsiinid
toimivad.
17.04.2021, kell 07:25 J. Veeber: Olen nõus
17.04.2021, kell 09:43 S. Maripuu: Nõus ettepanekutega

Otsused:
1. Planeerida Üldkogu juunikuu keskpaika. Lõplik otsus võetakse vastu 20. mail 2021.
2. Kinnitada EJL järelkasvukoondisesse Viljar Lipard ja Darja Mihhailova
3. Kinnitada järelkasvukoondise vastutavaks treeneriks Vladimir Stepanjan
4. Kadettide koondis komplekteeritakse vastavalt EJL reitingule
5. Eesti C-klassi ja Veteranide Eesti Meistrivõistlused on lükatud edasi.

