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EJL Juhatuse koosoleku nr. 12 protokoll 

 

13.12.2021.a. kell 17:04  

Teams 

 

 

Kohal olevad liikmed: Kaido Kaljulaid, Ruslan Jakimov, Sven Pertens, Vahur Pindma, Erkki 

Leetsar, Jaago-Päärn Talpas 

Külaline: Glen Viks, Riho Lehiste, Oliver Ilmjärv 

 

 

 

Päevakord 

1. EJL Karikasari 

2. EJL 2022 kalendri kinnitamine 

3. EJL 2022 noortespordi punktitabeli kinnitamine 

4. Noortekoondise ja järelkasvukoondise kriteeriumite kinnitamine 

5. Eesti Veteranide MV juhendi muutmine 

6. Digitaalne judopass 

7. Muud küsimused 

 

1. EJL Karikasari 

 

Glen Viks annab juhatusele ülevaate TRN töögrupi poolt kokku pandud Karikasarja 

ideest.  

Arutelu tulemusel otsustati, et esimesteks karikasarja võistlusteks 2022. aastal on 

Elva Open ja Judo ja Sumo VI Superturniir. Kolmas võistlus korraldatakse kevadel. 

Elva Openil ning Judo ja Sumo VI Superturniiril kehtivad veel praegused reeglid ja 

muid erisusi ei ole peale selle, et hakatakse lugema punkte karikasarja arvestusse, 

kuid edaspidi hakkab Karikasari toimuma järgmiselt: 

 

D – pehmed reeglid 

C1 – tavareeglid 

C2 – pehmed reeglid 

B1 – tavareeglid 

B2 – pehmed reeglid 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: EJL Karikasarja esimesteks võistlusteks on Elva Open ja Judo ja Sumo 

VI Superturniir, mis toimuvad tavapäraste reeglite alusel. 
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2. EJL 2022 kalendri kinnitamine 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: EJL 2022 kalender on kinnitatud  

 

 

3. EJL 2022 noortespordi punktitabeli kinnitamine 

 

Elis Põhjala tutvustab juhatusele 2022 noortespordi punktitabelit. Noortespordi 

toetuse saab teada 2022. aasta jaanuari lõpus või veebruari alguses.  

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: 2022 noortespordi punktitabel on kinnitatud 

 

 

4. Noortekoondise ja järelkasvukoondise kriteeriumite kinnitamine 

 

TRN on pannud kokku noortekoondisesse ja järelkasvukoondisesse arvamise 

kriteeriumid aastaks 2022. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: Noortekoondise ja järelkasvukoondisesse arvamise kriteeriumid on 

kinnitatud 

 

 

5. Eesti Veteranide MV juhendi muutmine 

 

R. Jakimov teeb ettepaneku muuta Veteranide Eesti MV lahtisteks ja lisada 

järgmised vanusegrupid ja kehakaalud: 

M1-M2 (30-39a) 

M3-M4 (40-49a) 

M5 (50+a) 

Kaalukategooriad oleksid -73; -81; -90; +90kg 

Kui kaalus on vähem kui 3 võistlejat, siis kaalukategooriad liidetakse. 

 

K. Kaljulaid teeb ettepaneku lisada +90kg asemel -100 ja +100kg.  

Lisaks piirang, et osalejad ei tohi olla viimase 2 aasta jooksul võistelnud ühelgi IJF 

ja EJU võistlusel, v.a veteranide võistlused. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus. 

 

Otsus: Eesti Veteranide MV juhend muudetakse järgmiselt: 

M1-M2 (30-39 a) 



2021/12 
 

M3-M4 (40-49 a) 

M5 (50+ a) 

 

Kaalukategooriad -73; -81; -90; -100; +100kg 

 

Veteranide Eesti Meistrivõistlused on lahtised, mis tähendab, et ka teiste riikide 

veteranid saavad siia võistlema tulla. Osaleda võivad sportlased, kes ei ole 

viimase 2 aasta jooksul võistelnud ühelgi IJF ja EJU võistlusel, v.a veteranide 

võistlused. Kui kaalukategoorias on vähem kui 3 võistlejat, siis kaalukategooriad 

liidetakse. 

 

 

6. Digitaalne judopass 

 

Juhatus on võtnud pakkumisi digitaalse judopassi ja võistlustele registreerimise 

lehe arendamiseks. Hinnates saadud pakkumisi ning pakkujate pädevust otsustas 

juhatus sõlmida lepingu Riho Lehiste ja Oliver Ilmjärvega digitaalse judopassi 

loomiseks ja võistlustele registreerimise lehe arendamiseks. Leht saab valmis 

2022. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: Eesti Judoliit sõlmib lepingu Shiai OÜga (Riho Lehiste ja Oliver Ilmjärv) 

digitaalse judopassi ja võistlustele registreerimise lehe loomiseks ja 

arendamiseks.  

 

7. Muud küsimused 

a. Muid küsimusi ei ole 

 

 

 

Koosoleku lõpp 19:00 

Protokollis Elis Põhjala 


