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EJL Juhatuse koosoleku protokoll nr. 14

23.05.2022.a. kell 16:00
Teams
Kohal olevad liikmed: Kaido Kaljulaid, Vahur Pindma, Jaago-Päärn Talpas, Erkki
Leetsar, Ruslan Jakimov
Puudu: Sven Pertens
Külalised: Glen Viks ja Vladimir Stepanjan

Päevakord:

1.
2.
3.
4.
5.

Karikasarja Üldjuhend
Toetustaotlused
Vladimir Stepanjan soovib vestelda Järelkasvutiimi treeneri rahastuse teemal
Karikasarja võitjate autasustamine
Muud küsimused

1. Karikasarja Üldjuhend
Glen Viks tegi juhatusele kokkuvõtte TRN ja Karikasarja töögrupi ettepanekutest.
Ühise arutelu tulemusel jõudis juhatus otsusele, et U12 jäävad ainult arendavad
reeglid, U14 jääb kaks suunda (arendavad reeglid ja tavareeglid) ning U16 ainult
tavareeglid. U14 vanuseklassis liigub käesoleva aasta esikolmik järgmisel hooajal
tavareeglite suunda.
Kohtunike Kolleegiumi esimehelt oodatakse 30. maiks
arendavate reeglite juhendit. Lisaks otsustas juhatus leppida kokku maskoti
joonistamise konkursi võitjate autasustamise osas ning võitjatega võetakse esimesel
võimalusel ühendust.
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: Sügisel algava Karikasarja juhend muuta järgnevalt: U10 vanuseklass ainult
arendavad reeglid, U12 vanuseklass nii arendavad kui tavareeglid ja U14
vanuseklass ainult tavareeglid. Kohtunike Kolleegiumi esimehe tähtaeg arendavate
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reeglite juhendi saatmiseks EJLi on 30. mai. Maskotikonkursi võitjatega võetakse
esimesel võimalusel ühendust ja lepitakse kokku auhindade üle andmise aeg ja
koht.

2. Toetustaotlused
•

Valeria Ušanova ja Jakob Varese treenerid on saatnud Judoliitu taotlused
lisarahastuse saamiseks. Käesoleval hetkel otsustas juhatus taotlusi mitte
rahuldada erakordselt pingelise eelarve tõttu.
Poolt: 4
Vastu: 1

•

Sergei Sergejev on esitanud taotluse, et soovib sõita EYOF-le ühe
treenerina.
Arutelu tulemusel otsustas juhatus, et treenerina sõidavad kaasa koondise
vastutav treener, ning treener, kelle sportlasi osaleb võistlusel kõige rohkem

Otsus: Mitte rahuldada Ušanova ja Varese toetustaotlusi. Mitte rahuldada Sergei
Sergejevi taotlust osaleda EYOF-l ametliku treenerina.

3. Vladimir Stepanjan soovib vestelda Järelkasvutiimi treeneri rahastuse teemal
Vladimir Stepanjan annab ülevaate järelkasvukoondise treeneri edasistest sõitudest
kuni hooaja lõpuni. Juhatus otsustas suunata algselt reservi pandud
järelkasvukoondise treeneri võistlussõitudeks mõeldud summa koondise eelarve
juurde (2500€ + MM kulud).
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: Tõsta reservi pandud järelkasvukoondise treeneri võistlussõitude raha
järelkasvutiimi eelarve reale.
4. Karikasarja võitjate autasustamine
Arutelu tulemusel jõuti otsusele, et Karikasarja võitjate autasustamine toimub
järgmise Karikasarja hooaja esimese etapi ajal.
Kõik juhatuse liikmed on nõus.
Otsus: Karikasarja võitjate auhinnad antakse üle järgmise hooaja esimese etapi
ajal.

Koosoleku lõpp: 18:57
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