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Kohal olevad liikmed: Kaido Kaljulaid, Erkki Leetsar, Jaago-Päärn Talpas, Sven Pertens,  
Ruslan Jakimov, Vahur Pindma 
 
Külalised: Glen Viks 
 
 
Päevakord: 

 
1. EJL Karikasari (Glen Viks) 

2. EMV Üldjuhend 2022 

3. Aasta parimate valimine 2021 

4. PR teenus aastal 2022 

5. Muud küsimused 

 
1. EJL Karikasari (Glen Viks) 

 

Glen Viks: Järgmisest aastast, et Karikasari saaks rohkem hoogu sisse, pakun välja, 

et võiks teha Karikasarja jaoks maskoti. Võiksime teha selle nii, et korraldame praegu 

maskoti valimise võistluse. Iga klubi lapsed saadaksid Judoliitu joonistusi, variante, 

mida saaks näiteks ka sotsiaalmeediasse üles laadida. Nende hulgast valitakse 

kevadel pärast Karikasarja turniire Karikasarja maskott. Võitjaks osutunud maskoti 

joonistajale tuleks välja mõelda auhind.  

Judofestivalil võiks olla 1-2 tundi, kus me jagame Karikasarja võitjatele auhindu. 

Eelarveliselt oleks vaja paika panna, millised võimalused meil on.  

 

Kõik juhatuse liikmed on Glen Viksi ettepanekuga nõus 

 

Otsus: Judoliit kuulutab välja Karikasarja maskoti joonistusvõistluse  

 

 

2. EMV Üldjuhend 

 

TRN tegi ettepaneku järgmisteks EMV Üldjuhendi muudatusteks: 
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• Kuna C klassi EMV tüdrukute kehakaalus -33kg ja B klassi EMV tüdrukute 

kehakaalus -40kg, osales aastal 2021 ainult 1 sportlane. G. Viks teeb 

ettepaneku eemaldada antud kaalud EMV.   

• R. Lehiste ettepanek muuta B klassis lisaaeg lõpmatuks.  

• Mandaadi komisjon peaks oma töö lõpetama enne kaalumise algust. Ettepanek 

Riho Lehistelt, mandaatkomisjon peaks tegema oma töö võistlustele eelneval 

õhtul kell 18.00-19.00.  

• R. Lehiste ettepanek lisada juhendisse punkt: Kõik treenerid peaksid võistluste 

sekretärile teada andma sportlaste nimekirja muudatustest. 

• R. Lehiste ettepanek eemaldada kolmekordse osavõtumaksu nõue judopassi 

puudumise tõttu Üldjuhendist. 

• R. Lehiste ettepanek tõsta EMV osavõtumaksu kõikidele vanustele 20€, v.a. 

veteranid 30€. 

• R. Arukaevu ettepanek anda täiskasvanutele ja juunioritele võimalus kaaluda ka 

võistluspäeval kell 11.30-12.00. 

 

Juhatus toetab Rain Arukaevu ettepanekut, lisada täiskasvanutele ja juunioritele juurde 

veel üks kaalumise võimalus, erandkorras Covid-19 pärast.  

 

EMV Üldjuhendisse lisada juurde lause: Peame heaks tavaks kui judoka kimonol on 

seljasilt. 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: Kinnitada Eesti MV Üldjuhend koos TRN ettepanekutega. Täiskasvanute ja 

juuniorite lisakaalumise ettepanek kinnitatakse erandkorras seoses Covid-19 pärast. 

EMV Üldjuhendisse lisada juurde lause: Peame heaks tavaks, kui judoka kimonol on 

seljasilt. 

 

 

3. Parimate valimine 

 

TRN ja Kohtunike Kolleegium tegid 2021 parimate kinnitamiseks järgmised 

ettepanekud: 

 

Parim kadett: Karl-Johannes Pilt 

Parim kadett: Valeria Ušanova 

Parim noortetreener: Priit Berg 

Parim juunior: Viljar Lipard 

Parim juunior: Vilena Arshakyan 

Parim juunioride treener: Dmitri Lepp 

Parim judoka: Grigori Minaškin 

Parim treener: Vladimir Stepanjan 

Parim veteran: Artur Tkatsuk 

Parim noorkohtunik: Anna Liisa Nurm 

Parim kohtunik: Edward Murel 

mailto:info@judo.ee
http://www.judo.ee/


  2022/1 

Ihaste tee 7, Tartu  Telefon +372 55653269  e-mail: info@judo.ee  www.judo.ee 
Arveldusarve SWEDBANK IBAN EE142200221002100334 

Parim klubi: Audentes 

Parim korraldaja: Byakko 

Aasta tegu: Dokyo kata turniir 

 

Kõik juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: 2021. aasta parimad on kinnitatud 

 

 

4. PR teenus 

 

Juhatus arutas põgusalt PR teenust, kuid otsus tehakse kolmapäeval eelarve arutelul.  

 

 

5. Muud teemad 

 

a. EJL võlglased – Juhatus arutas EJL ees võlgu olevate klubide ja eraisikute 

olukorda, sest meil on palju võlgnevusi, mille pikkus on rohkem kui 3 kuud.  

Juhatus kinnitas, et kui klubil/eraisikul on üleval võlgnevus, siis teda enam 

järgmistele võistlustele ei registreerita.  

Otsustati, et praeguste võlglastega lepitakse kokku maksegraafikud.   

 

 

Koosoleku lõpp 18:17 
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