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1. Kadettide EM
Kaido: EJL tegi taotluse kadettide EM 2021 korraldamiseks. Kuna 2020 EM, mis pidi
toimuma Riias lükati edasi, anti Riiale võimalus korraldada 2021 aasta EM.
EJU otsustas 2022 aastaks eraldi taotlemist mitte teha ning võttis ühendust riikidega,
kes soovisid 2021 U18 EMi korraldusõigust ning uurisid, kas meil oleks huvi korraldada
võistlust 2022. aastal. See küll veel ei tähenda, et me korraldusõiguse saame, kuid kas
oleksime selleks valmis?
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: Kui EJU annab Eestile Kadettide EM 2022 korraldusõiguse, siis võtame selle
vastu.

2. Eelarve arutelu
Kaido: Teen ettepaneku, et Elis saadab juhatuse liikmetele nii kiiresti kui võimalik välja
selle aasta jooksva eelarve täitmise ning juhatuse liikmetel on 2 nädalat aega sellega
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tutvuda. Juhatuse liikmete kommentaare ootame hiljemalt 15. juuliks ning 16. juulil
teeme Zoom vahendusel koosoleku.
Sven: Kas oleks võimalik saada võrdluseks 2020. a eelarve?
Ruslan: 2020. a ilmselt ei kajasta õiget seisu tänu koroonaviirusele. Ehk oleks parem
saada võrdluseks juurde 2019. a eelarve.
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: Elis saadab juhatuse liikmetele välja 2021 jooksva eelarve täitmise ning
võrdluseks 2019. ja 2020 aasta eelarve. Juhatuse liikmetel on aega 15. juulini saata
omapoolseid kommentaare ning 16. juulil toimub uus koosolek Zoomi vahendusel.

3. Sportlaste stipendiumid
Elis: Eelmise juhatuse määratud stipendiumid said läbi selle aasta juunis. Kas
juhatus otsustab stipendiume pikendada?
Ruslan: Peaksime kindlasti pikendama koondislaste stipendiume. Teen ettepaneku
määrata Minaškinile 500€, teistele täiskasvanute koondislastele 150€ ning Lipardile
100€.
Kaido: Määrame stipendiumid praeguse seisuga 2021. aasta lõpuni. Kui oleme juulis
eelarvega täpsemalt tutvunud, saame olukorda hinnata ja edasi otsustada.
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: Määrata stipendiumid kuni 2021. aasta lõpuni järgmiselt: Minaškin 500€ kuus,
Kuusik, Imala, Kaljulaid kõik 150€ kuus, Lipard 100€ kuus.

4. Eesti Meistrivõistlused 2021
Elis: TRN on esitanud juhatusele kinnitamiseks järgmised ajad 2021 Eesti MV
korraldamiseks:
25.09 – B-klass ja juuniorid, Byakko, Võru
23.10 – A-klass, C-klass ja Veteranid, Ookami, Tallinn
21.11 – Täiskasvanud, Do, Tartu
Glen Viks: Otsuse tegemine oli raske, ideaalset seisu ei saanud. Oleme teadlikud, et
koroona võib ka asja sügiseks ära rikkuda, kuid paremat lahendust ei leidnud. Lähtusime
kuupäevade paika panemises nii EJU kui IJF kalendrist.
Kõik juhatuse liikmed on nõus
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Otsus: 2021 Eesti MV toimuvad järgmistel aegadel:
25.09 – B-klass ja juuniorid, Byakko, Võru
23.10 – A-klass, C-klass ja Veteranid, Ookami, Tallinn
21.11 – Täiskasvanud, Do, Tartu

5. Treenerite Nõukogu ja Kohtunike Kolleegiumi töökorraldus
Glen: Teen ettepaneku küsida kõikidelt Eesti treeneritelt, kes soovib panustada TRN
töösse. Saadame välja kirja kandideerimise infoga ning siis saaks juba täpsemalt edasi
tegutseda.
Kaido: Milliseid muudatusi veel võiks olla?
Glen: Hetkel ongi see kõige olulisem. Kui saame kõik liikmed kinnitatud, siis saab
hakata juba täpsemalt edasi vaatama.
Edward: Kohtunike töös on kaks suunda - eestisisesed asjad ja välisvõistlused. Lisaks
sellele, mis te viimati lugesite Üldkogul näidatud aruandest, sai eelmisel aastal
muudetud kohtunike tasusid. Hetkel hakkavad otsa saama kohtunike lipsud ning neid
võiks juurde tellida.
Välisvõistlustega on nii, et mina olen hetkel ainus tegev rahvusvahelise kategooriaga
kohtunik Eestis. Tegelikult peaksin ma käima välisvõistlustel töötamas, muidu kaotab
minu kutse kehtivuse, aga sellega on üks väike probleem. Kuna ma olen Kohtunike
Kolleegiumi esimees, siis tegelikult tohin ma IJF reeglite järgi käia kohtunikuks ainult
Juunioride ja Kadettide EK-etappidel, kuid see kahjuks ei anna mulle võimalust
kohtunikuna areneda ning veel kõrgemat kohtuniku taset saada.
Kaido: Sellisel juhul peaksime ära vahetama kolleegiumi esimehe.
Edward: Pakume välja Kohtunike Kolleegiumi uueks esimeheks Andre Seppa.
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: Kohtunike Kolleegiumi esimehe koha osas räägitakse läbi Andre Seppaga.

6. Muud küsimused
-

Kaido: Meie mõlema juhatuse plaanis oli kuvandiloome/kommunikatsiooni punkt
sees, see on asi millega peaks kohe hakkama tegelema. Palun Teil mõelda läbi,
kellel, mis kontaktid on ja mida me saaksime kasutama hakata. Seda infot tuleks
koguda ka klubidelt ning ka regionaalselt kohaliku meedia kohta.

-

Ruslan: Teen ettepaneku kuulutada välja hange judolitsentsi programmi jaoks. On
mõistlik, et 1st jaanuarist oleks see programm töös.
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Kaido: Selle jaoks peame looma eraldi töörühma. Ühe inimesega on sel teemal juba
räägitud ning selleks tuleb panna paika, mida me täpselt tahame ning seejärel anda
asi töösse.
-

Elis: Kadettide koondis on alles komplekteerimisel, kuid hetkel on koondise
dressidega tarneraskused, mis tähendab, et me peaksime juba praegu tellimuse
sisse andma. Võib ka olla, et oleme juba hiljaks jäänud. Hetkel me ei tea, mitut
dressi ja mis suuruseid vaja läheb.
Juhatuse liikmete ühise arutelu tulemusel jõuti kokkuleppele, et dressidele antakse
sisse suurem tellimus ning antakse võimalus ka teistele endale dressid soetada.

-

Vladimir: Kas vastutavatele treeneritele tuleb töötasu?
Kaido: Peame vaatame eelarve täpselt üle ja siis saame hiljem otsustada, kuidas
treenerit tasustada.

-

Jakimov: Ma arvan, et võiksime juba järgmine aasta suvel Judofestivali korraldada.
Kaido: See on hea, et selle teema tõstatasid ja pärast eelarve läbitöötamist ning
plaanide konkretiseerimist saame otsustada. Võtame selle hiljem jälle päevakorda,
see võiks olla osa ka meie kommunikatsiooniplaanist.
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