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1. Judoliidu arengukava 2022-2027 

 

Eesti Judoliit peab igal aastal uuendama oma arengukava. Sellega seoses 

otsustas juhatus paluda klubidel vaadata üle praegu kehtiv arengukava ning 

saata oma ettepanekud uute punktide osas Judoliitu. Pärast klubidelt tagasiside 

saamist tuleb juhatus uuesti kokku, et arutada arengukava muudatusi ning 

eelarvet. 

 

Otsus: Judoliit palub klubidelt ettepanekuid Judoliidu arengukava uuenduste 

osas. Tähtaeg 9. november. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

 

2. Koondiste vastutavad treenerid 2022 

TRN esitas koondiste vastutavateks treeneriteks järgmised kandidaadid: 

KADETID - TRN ettepanek määrata vastutavaks treeneriks Egert Ehari. 

Vaadata kadettide koondise vastutava koht üle pärast esimest koondise 

komplekteerimise etappi. Kui koondise esinumbriks saab mõne muu klubi 

sportlane, siis TRN otsustab, kas tuleks vastutav vahetada. 
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JÄRELKASV – TRN ettepanek määrata vastutavaks treeneriks Vladimir 

Stepanjan. Vaadata järelkasvu koondise vastutava koht üle pärast esimest 

koondise komplekteerimise etappi. Kui koondise esinumbriks saab mõne muu 

klubi sportlane, siis TRN otsustab, kas tuleks vastutav vahetada. 

 

TÄISKASVANUD – TRN ettepanek määrata vastutavateks treeneriteks Vladimir 

Stepanjan ja Giorgio Vismara. Selgitus: täiskasvanute koondise vastutavad 

treenerid saavad sõitude jaoks raha oma koondises oleva sportlase eelarvest. 

Otsus:  

Kadettide koondise vastutav treener: Egert Ehari 

Järelkasvu koondise vastutav treener: Vladimir Stepanjan 

Täiskasvanute koondise vastutav treener: Juhatus kinnitas Vladimir Stepanjani 

ja Giorgio Vismara koondise vastutavateks treeneriteks, eelarveks on 800€ kuus 

ja ülekulu korral peavad treenerid oma vahenditest kulud kompenseerima.  

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

3. Tehniline delegaat – Eesti MV 

 

Eesti Judoliit töötab hetkel välja Eesti MV korraldajatele „Minimaalseid 

korraldustingimusi“, mis hakkavad 2022. aastast kehtima tinglikult ning 2023. 

aastast kehtima täielikult. Eesti Judoliit määrab igale Eesti MV-le alaliidu poolt 

tehnilise delegaadi, kes kontrollib tingimuste täitmist ning annab pärast võistlust 

korraldajale tagasisidet. Vahur Pindma käis juba esimesel Eesti MV-l testimas 

ning tegi juhatusele kokkuvõtte. Hinnati järgmiseid punkte: 

- Registreerimine 

- Kaalumine 

- Loosimine 

- Võistlusareen 

- Marketing 

- Kohtunikud 

- Toitlustus 

- Avatseremoonia 

- Tehniline tase 

- Ajagraafik 

- Pealtvaatajad 

- Võistlejad 

- Treenerid 

- Meditsiin 

- Koostöö EJL-ga 

 

4. Muud küsimused 

 

a. Järelkasvutiimi kinnitamine 

TRN esitas järelkasvutiimi liikmeteks järgmised kandidaadid: 
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1. Viljar Lipard 

2. Karl Tani Priilinn-Türk 

Otsus: Järelkasvutiimi liikmeteks kinnitati Viljar Lipard ja Karl Tani Priilinn-Türk 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

b. Judoliidu juhatusele laekunud kaebekirjad seoses Jevgeni Tširkini 

käitumisega judovõistlustel 

 

Judoliidu juhatusele on laekunud mitmeid kaebusi Jevgeni Tširkini käitumise 

kohta võistlustel. Jevgeni Tširkini käitumine on olnud korduvalt vastuolus judo- ja 

treenerieetikaga ning üldiste heade kommete ja tavadega. Tulenevalt eelnevast 

otsustas juhatus keelata Jevgeni Tširkinil sisenemise ja kohalviibimise Eesti 

Judoliidu korraldatavatel võistlustel kuni 2021. aasta lõpuni. 

 

Otsus: Kehtestada Jevgeni Tširkinile sisenemise ja kohalviibimise keeld Eesti 

Judoliidu poolt korraldatavatel võistlustel (Eesti täiskasvanute MV 21.11.2021 ja 

Klubide KV 04.12.2021) kuni 31.12.2021. a. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus. 
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