
TRN koosolek 7.11.2022 kell 13.00  
koht: Zoom 
 
Kohalolek: Glen Viks, Dmitri Lepp, Steven Rothberg, Riho Lehiste, Andres Põhjala. 
Puudu: Dmitri Budõlin, Rain Arukaevu, Jaanus Olev. 
Külalised: Elis Põhjala, Andre Seppa. 
 
Protokollis: Glen Viks 
 
Päevakord: 

1. Koondiste vastutavad 
2. Kadettide koondise kriteeriumid 
3. Järelkasvu koondise kriteeriumid 
4. Koondiste reitingud 
5. Noortespordi punktitabel. Segavõistkonna punktid. 
6. Koondise peatreenerite töö ülesanded 
7. EMV üldjuhend, EMV kaalud, V. Kanneli kiri. 
8. Aasta parimad sportlased 

 

1. Konsensuslikult valitakse kadettide koondise vastutavaks Egert Ehari. 

Järelkasvu koondise vastutava kohael on kaks kandidaatid: Glen Viks ja Dmitri Lepp. 

Toimub hääletus: 

G. Viksi poolt: S. Rothberg, R. Lehiste  

D. Lepa poolt: A. Põhjala 

Otsus: TRN esitab EJL juhatusele määrata järgmiseks hooajaks kadettide koondise 

vastutavaks Egert Ehari ja järelkasvu koondise vastutavaks Glen Viks. 

 

2. Küsimus on eelkõige kadettide reitingu I etapi turniirides,  mille alusel 

moodustatakse esialgne koondis. 

Arutelu tulemusel leitakse, et  kadettide esimene etapp kestab veebruari lõpuni. 

Reitingu turniirideks on: 

EMV A klass, Baltic Chapionships, ning Euroopa karikaturniirid mis toimuvad 

veebruaris. Turniirideks on Itaalias Follonicas ja Hispaanias Fuengirolas toimuvad 

etapid. 

Reitingu arvestamisel lähevad arvesse kõik 4 turniiri punktid. 

 

3. Järelkasvu koondise kriteeriumid 

Arutelu tulemusel koostati parandused järelkasvu koondise kriteeriumitesse. Lisatud 

manusesse. 

 

4. Lepitakse kokku, et hooaja alguses kokku lepitud reitingusse muudatusi ei lisata 

hooaja vältel. 



5. Kuna EOK ei arvesta noortespordi raha jagamisel segavõistkonna tulemusi siis ei saa 

ka EJL arvestada tiimi turniiril koha eest punkte. 

 

6. EJL juhatus soovib, et TRN paneks paika tulevaste peatreenerite töö ülesanded. 

Ettepanekud: 

 

100% ei ole mõistlik ette määrata millised ülesandeid peaks peatreener täitma, kuna peaks 

säilima ka süsteemi loomise võimalus. Peaks lähtuma asjaolust, et igal treeneril on isiklik 

nägemus asjast. 

Miinimum treeneri ülesanded muuhulgas võiksid olla: 

• Vähemalt 4 koondise laagri koordineerimine aastas (kalendrisse aegade leidmine ja 

sportlaste kohale toomine) 

• Koondiste liikmete kandidaatide esitamine TRN-le 

• Koondiste kalenderplaani koostamine ja võistlussõitude koordineerimine  

• Klubidevaheline koostöö 

• Tegevuste analüüs juhatusele, TRN. 

 

Treeneri valimine: 

Treener peab esitama oma nägemuse, mis vaadatakse üle ja mille alusel valitakse. 

Peaks olema siiski mingi kontroll ja iga aasta üldkogul peaks ta andma oma tegevustest ja 

tulemustest ülevaate. 

 

• Peatreener peab olema judoliidu liikmete poolt valitud, sest liikmed peaksid 

hakkama temaga tihedalt koostööd tegema. 

• Peaks siiski tegema mingisuguse valimiskogu, nii et ei saaks valida 

riiuliklubid.  Ainult aktiivsed klubid (noortespordi punktide alusel nt) 

 

7. Kaalude muudatus. Viljar Kannel tegi ettepaneku kaalumuudatuse osas. Ta soovib 

lisada  B klassi -40 kg (praegu on seal esimene kaal -44kg) kuna C klassis on 

esimene kaal -36kg. Liikudes C klassist B klassi on hetkel kaaluvahe 8kg. Lisaks 

soovib ta lisada A klassi -44kg. 

Ettepanek ei leia TRN toetust. 

 

 



8. Aasta parimad sportlased 

 

Noored:  

Jakob Vares, treener Priit Berg 

Emma Melis Aktas, treener Egert Ehari 

 

Juuniorid:  

Karl Tani Priilinn Türk, treener Glen Viks 

Darja Mihhailova, treener Dmitri Lepp 

 

Täiskasvanud: 

Sõltub selle aasta viimastest tulemustest. 

 

Eriauhinnad: 

Eesti esimese segavõistkonna 7 koht EM 

Elva Altia tüdrukute judo päev 

Võistluste ülekanded 

 

Koosoleku lõpp 14.30 

  

 


