
TRN koosolek 25.10.2021 
 
Aeg: 25.10.2021, kell 9.30 
Kohaolek: Glen Viks, Dmitri Lepp, Dmitri Budõlin, Jaanus Olev 
Zoom: Andres Põhjala, Riho Lehiste, Rain Arukaevu 
Puudu: Steven Rothberg 
 
Päevakord: 
1. 2022 Kadettide ja juuniorite koondiste vastutavad 
2. EMV miinimum nõuded korraldajatele. Elis Põhjala ettepanek (Lisa 1) 
3. Muud küsimused 
 
 
1. 2022 Kadettide ja juuniorite koondiste vastutavad 

 
Kadetid: 
Glen Viks´i ettepanek: Kadettide koondise vastutavaks määrata Egert Ehari. 
Kõik kohal olevad liikmed on nõus. 
 
Ettepanek Dmitri Budõlinilt: 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. 
 
Hääletus: 
Poolt: G. Viks, D. Budõlin, D. Lepp, R. Lehiste, R. Arukaevu. 
Vastu: J. Olev, A. Põhjala 
 
Otsus vastu võetud 
 
Järelkasvu tiim: 
Jaanus Olev teeb ettepaneku, et järelkasvu tiimi vastutav treener peaks olema samamoodi määratav 
nagu on kadettide tiimil. Ehk hooaja keskel võib TRN määrata uue vastutava. 
 
Kõik TRN  kohal olevad liikmed on nõus antud ettepanekuga 
 
Glen Viks´i ettepanek määrata Järelkasvu tiimi vastutavaks Vladimir Stepanjan. 
 
Kõik TRN  kohal olevad liikmed on nõus antud ettepanekuga 

 
Täiskasvanute koondis: 
Glen  Viks´i ettepanek määrata täiskasvanute koondise vastutavateks Vladimir Stepanjan (sportlane 
Grigori Minaškin) ja Giorgio Vismara (sportlane Otto-Krister Imala). 
 
Selgituseks täiskasvanute koondise vastutavad treenerid saavad sõitude jaoks raha oma koondises 
oleva sportlase eelarvest. 
 
Kõik TRN  kohal olevad liikmed on nõus antud ettepanekuga. 
 

 
 
 



Jaanus Olevi ettepanek: Kadettide ja järelkasvu koondiste vastutavad saadavad koondiste 
võistlussõitude plaani  järgmiseks TRN koosolekuks. Plaanid läheks üles judo.ee koduleheküljele. 
 
Kõik TRN  kohal olevad liikmed on nõus antud ettepanekuga. 
 
 
Järelkasvu koondise koosseis 2022a. 
Glen Viksi ettepanek: Järgmiseks TRN koosolekuks 02.11.2021 esitavad kõik treenerid järelkasvu 
koondise kandidaadi või kandidaadid. Esitamine toimub kirjalikult, meili teel. Kiri saata enne TRN 
koosolekut glenviks@hotmail.com. 
 
Kirjas märkida:  

• Sportlase nimi, sünniaasta 

• Parimad tulemused 

• Sportlase motivatsioon, eesmärgid 

• Treeningplaan 
 
Treener annab koosolekul ülevaate. 
Sportlase valimine Järelkasvu koondisesse toimub TRN liikmete valimise teel. Sportlase isiklik treener 
või klubi esindaja ei saa tema eest hääletada. 
 
Kõik TRN  kohal olevad liikmed on nõus antud ettepanekuga 
 
 

2. EMV miinimum nõuded korraldajatele. Elis Põhjala ettepanek. (Lisa 1) 
Ettepanek: minimaalsed nõuded EMV korraldajale on lisatud manusesse (Lisa 1).  
Faili töötas TRN koosolek läbi, kuid kinnitame järgmisel koosolekul. 02.11.2021. 
 
 

 
Järgmine koosolek kolmapäeval 02.11. kell 09.00. Sõjakooli 3 Tallinn. 
 
 
Koosoleku lõpp 11.00 
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