
TRN koosolek (A) 25.01.2022 ja jätkukoosolek (B) 28.01.2022 

 

Koosolek A 25.01.2022 kell 9.30 

Koht: Sõjakooli 3, Zoom keskkond 

Kohalolek: Glen Viks, Andres Põhjala,  Jaanus Olev, Dmitri Budõlin, Rain Arukaevu, Steven Rothberg, 

Dmitri Lepp, Riho Lehiste. 

Külalised: Egert Ehari, Kaido Kaljulaid, Silver Päev (Nord spordiklubi) 

 

Koosolek B 28.01.2022 kell 9.30 

Koht: Sõjakooli 3, Zoom keskkond 

Kohalolek: Glen Viks, Andres Põhjala,  Jaanus Olev, Dmitri Budõlin, , Steven Rothberg, Dmitri Lepp, 

Riho Lehiste. 

Külalised: Edward Murel 

Puudu: Rain Arukaevu 

 

TRN esimehe Glen Viksi märge: 

Kuna kahel järjestikusel koosolekul arutati samade päevakorra punktide ül,e on protokoll koostatud 

kahel erineval päeva toimunud koosolekute põhjal. Põhjused miks oli vaja korraldada jätkukoosolek 

oli mitu: 

• Kuna esimesel koosolekul esitati palju väiteid, mida ei olnud võimalik koha peal kontrollida. 

Seega korrektsete otsuste tegemiseks oli vaja igal liikmel erinevad väited üle vaadata ja 

analüüsida. 

• Kahjuks läks esimesel koosolekul arutelu väga emotsionaalseks. Teatavasti emotsioonide 

põhjal tehtud otsused ei pruugi alati olla kõige pädevamad. 

 

Päevakord nii A kui B koosolek: 

1. Keila turniiri karikasarja lisamine 26 märts 

2. Muud küsimused 

 

Arutelu: 

1. Keila turniiri karikasarja lisamine 26 märts 

Viimasel nädalal tekkis juhatuses situatsioon, kus EJL  juhatus kinnitas karikasarja osavõistluseks 26. 

märtsil toimuva Keila turniiri. Seejuures tehti seda ilma Treenerite Nõukoguga arutamata. 

Koosolekuga liitunud EJL president Kaido Kaljulaid vastab küsimusele “Miks ei kaasatud TRN võistluse 

kalendrisse lisamise arutellu”? 



Kaido Kaljulaid: 2021a suve lõpul/sügise alguses võtsin osa TRN koosolekust, kus andsin TRN-le 

ülesande hakata planeerima karikasarja korraldamist. Ülesande täitmiseks palusin TRN´l luua 

töögrupp. Toona sai ka kokku lepitud, et sisendit karikasarja korraldamise kohta ootasime 2021. a 

lõpuks. 

Kahjuks aga tekkis olukord, kus TRN ei andnud meile sisendit aasta lõpuks. TRN tegemata töö tõttu 

pidime ise juhatuses otsustama, millised turniirid saavad Karikasarja osaks. Nii me ka tegime. 

Osavõistlusteks määrasime Elva Openi ja Superturniiri. Suhtlesime ka korraldajatega ja tegime 

ettevalmistusi karikasarjaga alustamiseks. Meie arvates on kahest turniirist aga selgelt liiga vähe 

karikasarja punktide lugemisel üldvõitja selgitamiseks. Ookami klubi näitas üles initsiatiivi ja pakkus 

välja Keila turniiri. Haarasime sellest kohe kinni ja kuna kalendris oli vaba nädalavahetus ning teisi 

pakkumisi ei olnud, siis otsustasimegi asja ametlikult ära kinnitada. 

Lisaks on TRN nõuandev organisatsioon ja EJL juhatus ei pea arvestama TRN otsuseid. 

 

Glen Viks: pärast esimesel (A) koosolekul K. Kaljulaidi poolt tehtud väidete analüüsimist selgus: TRN 

moodustas töögrupi pärast esialgset vestlust ja palvet Kaido Kaljulaidi poolt. Töögrupp käis koos ja 

tegeles Karikasarja kontseptsiooni väljatöötamisega kolmel koosolekul. Tulemus vormiti 

dokumendiks, mis saadeti juhatusele 12.11.2021. Kirja sai ka lisatud palve võtta antud dokumendi 

tagasiside või ettepanekute osas ühendust meili teel või telefonitsi. (Lisa 1) 13.12.2021 toimus EJL 

juhatuse koosolek (2021/12) (Lisa 2) kus olin osalejaks ka mina (G. Viks). Koosolekul tegin sõnavõtu, 

kus rääkisin üle kõik karikasarja töögrupi poolt tehtud töö. Lisasin ka töögrupi poolse ettepaneku, et 

karikasarja esimesteks turniirideks võiksid olla Elva ja Superturniir (mis oli eelnevalt töögrupi poolt 

arutelus olnud). Juhatus ka kinnitas antud turniirid, kõne all oleval koosolekul. 

Glen Viksi küsimus: Miks EJL hiljem enam ei arutanud kolmanda turniiri lisamist TRN/töögrupiga ning 

miks katkes suhtlus, jääb vastuseta. 

 

A koosolekul (25.01.2022) arutati Keila truniiri lisamist karikasarja etapiks. 

Hääletus: 

G. Viks, A. Põhjala vastu, R. Lehiste erapooletu, ülejäänud liikmed poolt. 

A koosolekul otsustati, et turniir peaks olema karikasarja osa. 

 

B koosolekul (28.01.2022) arutati Keila turniiri lisamist karikasarja etapiks: 

Jaanus Olev teeb ettepaneku korraldada märtsi ja mai kuus toimuvate karikasarja turniiride 

korraldaja leidmiseks konkurss. 

Steven Rothberg: A koosolekul hääletasin turniiri toimumise poolt kuna uskusin K. Kaljulaidi väiteid, 

et TRN ei ole andnud EJL juhatusele sisendit turniiride määramise osas ning seetõttu tundsin, et 

oleks adekvaatne hääletada Keila turniiri toimumise poolt. Hiljem dokumentide avalikuks tulemisel 

(EJL koosoleku protokoll nr.12) tunnen, et oleks õiglane anda ka teistel klubidel kandideerida 

võistluse korraldamiseks. 

Pärast arutelu TRN hääletab: 

6 liiget on ettepaneku poolt 1 vastu (D. Lepp). 



Otsus: TRN teeb konkursi turniiride korraldajate leidmiseks.  

Konkurss: Kõik klubid kes soovivad korraldada EJL karikasarja osavõistlusi märtsi/aprilli ja mai kuus 

palume saata vastav sooviavaldus täpse kuupäeva ja asukohaga TRN esimehe meiliaadressile 

glenviks@hotmail.com. Tähtaeg 04.02.2022 

TRN koguneb 07.02 et arutada ja valida soovijate seast välja turniiri korraldajad. 

 

TRN teeb peale konkurssi ja 07.02 toimuvat koosolekut EJL juhatusele ettepaneku valitud turniiride 

lisamiseks karikasarja etappideks. 

 

Steven Rothberg teeb ettepaneku arvestada karikasarja osana ka vastava vanuseklassi (nii C kui B) 

Eesti meistrivõistlusi. 

TRN ühise arutelu tulemusel on kõik kohal olevad TRN liikmed nõus, et EMV peaks kuuluma 

karikasarja. 

Otsus: TRN teeb juhatusele ettepaneku arvestada karikasarja etappidena vastava vanusegrupi Eesti 

meistrivõistlusi. 

 

 

2. Muud küsimused 

 

2.1 A 25.01 koosolekul arutatud: Euroopa noorte olümpia festival ja ettepanekud sellega seoses. 

Andres Põhjala ettepanek: Kinnitada Egert Ehari EYOF koondise vastutavaks. 

Dmitri Budõlini ettepanek: Kinnitada Rain Arukaevu EYOF koondise vastuatavaks. 

Rain Arukaevu ettepanek: oodata otsustamisega 14. Märtsil toimuva TRN koosolekuni kus tuleb 

arutlusele EYOF koondis. 

Ühise arutelu tulemusel olid kõik nõus, et ootame 14. Märtsini kuna siis on rohkem infot EYOF il 

osalejate kohta. 

 

2.2 A 25.01 koosolekul: Dmitri Budõlin toob välja intsidendi Võrus toimunud EMV lt. Nimelt 

sportlane V. Arshakjan oli ametlikul kaalumisel ülekaalus. Audentese treener D. lepp palus 

peakohtunikult võimalust Arshakjanil kaaluda hommikul kuna võistlustel kasutatud kaks 

kaalu (poiste ja tüdrukute oma) näitasid erinevat tulemust. Edward Murel andis hommikul 

asja tutvudes selleks loa. 

Lisaks palus võistluste korraldaja Riho Lehiste peakohtunikult võimalust pikendada 

kaalumise aega raskete ilmastiku olude tõttu mis takistas võistlejatel jõuda kaalumisele 

õigeaegselt. Peakohtunik ka selle loa andis. 

B koosolekul viibib ka Võrus toimunud Eesti täiskasvanute ja A klassi Eesti meistrivõistluste 

peakohtunik Edward Murel. 

Edward Murel: Vabandan, kui minu otsused tekitasid võistlejates ja treenerites ebaselgust, kuid 

need olid tehtud vastavalt situatsioone hinnates eesmärgiga parandada “force major” poolt 

tekitatud olukorda. 

mailto:glenviks@hotmail.com


TRN arutelu: 

Eesti meistrivõistluste üldjuhendis on punkt: 

14.1 Kõik üldjuhendis määratlemata küsimused lahendab antud võistluste peakohtunik koos 

sekretäri ja EJL määratud esindaja kohalolekul koos EJL esindajaga. 

Edward Murel suhtles enne otsuste tegemist võistluste sekretäriga ja leidis, et muudatus on vajalik. 

Konsulteerimata jäi EJL esindajaga.  

TRN teeb ettepaneku juhatusele määrata igale EMV juhatuse poolt esindaja. Esindaja ei pea viibima 

võistlsupaigas kuid analoogsete situatsioonide tekkimisel võiks olla kättesaadav näiteks telefonitsi. 

 

       2.3 Andres Põhjala teeb ettepaneku: EJL võiks osta kaalud ning hoolitseks, et need oleks 

taadeldud. Siis ei teki probleeme EMV kaalumisega. 

Kõik TRN liikmed on nõus. Sellest tulenevalt teeme EJL juhatusele ettepaneku arutada taadeldud 

kaalude soetamise võimalust EJL le. 

 

A (25.01 ) koosoleku lõpp kell 11.03 

B (28.01) koosoleku lõpp kell 10.50 

 

 

 

 

 

 


