
 
 

JUDO JÄRELKASVU 

KOONDIS 

 

Järelkasvu koondis on mõeldud perspektiivikatele noorsportlastele ( U21, U23), kellel tulenevalt 

vanusegrupi vahetusest on vajalik toetust edasiseks arenguks. 

 

Eesmärk: noortele andekatele judokatele tingimuste loomine, et võita medal 2024 ja 2028 OM- 

l ja teistel tiitlivõistlustel, samuti erinevate vanuseklasside tiitlivõistlustelt. 

 

Judo Järelkasvu koondis koosneb 1. ja 2. kategooria sportlastest. 

TRN otsustab millisesse kategooriasse sportlased kuuluvad. 

1. kategooria – medalikohad euroopa karikaetappidelt EM, MM 

2. kategooria – 5-7 koht euroopa karikaetappidelt, EM, MM 

A ja B kategooria sportlaste finantseerimise suurus otsustatakse TRN poolt, võttes arvesse 

vastava hooaja alguses laekunud Kultuur kapitali järelkasvu tiimi toetust.  

 

 

Tiimi arvamine ja väljaarvamine: 

- Tiimi koosseisu kinnitab EJL juhatus, põhjendustega ettepaneku teeb juhatusele EJL 

Treenerite Nõukogu; 

- Järelkasvu koodise komplekteerimine toimub 1 kord aastas. Hooaja alguses.  

- Kui koondisesse mitte kuuluv sportlane teeb hooaja keskel tulemuse 1.-7 . koht Euroopa 

Karika etapil, siis teeb TRN ettepaneku juhatusele sportlase toetamiseks vaja mineva 

finantsi leidmiseks EJL reservist. 

- Koondise eelarve kinnitatakse hooaja alguses ja juba kinnitatud vahenditest, hooaja 

keskel tulemuse teinud sportlast finantseerida ei saa. 

- Iga aasta vaatab TRN üle koondises olevate sportlaste saavutatud tulemused ja teeb 

otsuse sportlaste koondisesse lisamise, väljaarvamise ja kategooria vahetamise kohta. 

- EJL sõlmib sportlasega lepingu, kus on kirjas mõlemapoolsed õigused ja kohustused.  

- Tiimist väljaarvamine toimub EJL juhatuse otsusega. 

Tiimi saavad kuuluda sportlased: 

- Kes omavad Eesti Vabariigi kodakondsust; 

- U21 ja U23 vanusegrupi sportlased; 

- Kes on näidanud kõrgeid sportlikke tulemusi oma vanuseklassi tiitlivõistlustel ja 

Euroopa KV-l; 

- Järgivad Eesti Vabariigi, Eesti Olümpiakomitee, IJF, EJU ja Eesti Judoliidu seadusi ja 

õigusakte. 

 

Miinimum kriteeriumid tiimi kuulumiseks: 

- Automaatselt tiimi koosseisu pääseb, kui sportlane saab medali kadettide, juuniorite või 

täiskasvanute EK etapilt; 

- Kui sportlane saavutab kadettide EK-etapil 7. koha, juuniorite EK-etapil 9. koha või 

täiskasvanute EK-etapil 9 koha siis TRN võtab arutlusele koondisesse pääsemise. 

 



Tiimi finantseerimine: 

- EJL noorte, juunioride ja täiskasvanute (U-23) koondise eelarve kaudu; 

- EJL sponsorid; 

- Klubid; 

- Isiklikud toetajad. 
 

Tiimi treenerid: 

- Koondise vastutav treener; 

- Juunioride ja kadettide koondise vastutav treener; 

- Sportlase isiklik(ud) treenerid. 
 

Taustajõud: 

- Füsioterapeudi (massöör) kaasamine; 

- Korrapärane (2 korda aastas) meditsiiniline kontroll. 
 

Kord aastas hooaja lõpus, räägivad koondise liige ja isiklik treener TRN-le oma plaanidest ning 

analüüsivad lõppenud hooaega. 


