
TRN koosolek 23.02.2023 kell 12.
koht: MS Teams

Kohalolek: Juhan Mettis, Glen Viks, Egert Ehari, Dmitri Lepp

Protokollis: Juhan Mettis

Päevakord:
1. TRN põhimäärus
2. Viienda liikme lisamine TRN
3. Estonian Open / Kadettide reiting
4. EJL karikasarja arendavad reeglite arutelu

1. Juhan: Põhimäärus sai varasemalt TRN liikmetele tutvumiseks välja saadetud ja ootan
ettepanekuid muudatusteks. Üldjoontes suuri muudatusi ei ole, lisasin põhikirja viienda
liikme.

Muudatusettepanekuid ei olnud ja TRN põhimääruse võib esitada juhatusele
ülevaatamiseks ja kinnitamiseks.

2. Juhan: TRN paremaks toimimiseks arvan, et meil võiks olla viie liikmeline nõukogu.
Võime ise teha ettepanekud juhatusele, kes meie aruks võiks siia kuuluda. Omalt pool
olen vestelnud Evelin Pihlakuga. Tegu on staažika treeneriga, kes minu arvates suudaks
pakkuda objektiivsed hinnanguid TRN arutatavates teemades. Loomulikult ootan ka
teistelt liikmetelt ettepanekuid kes võiks olla viies liige või hoopis leiate, et pole vaja
lisaliiget?

Ühise arutelu käigus saavutati konsensus, et juhatusele esitatakse kolm
kandidaati, kelle seast valitakse välja TRN viies liige.
Dmitri: Dmitri Budõlinil kogemus treeneri ja sportlasena. Samamoodi sobiks ka Ivan
Novitski, kellel on varasem kogemus koondisetreenerina.
Egert: Raske otsustada, kes sobiks kõige paremini, juhatus võiks otsustada.
Glen: Juhatus otsustab. Viienda liikme roll võiks olla kõikide judoklubide esindaja.
Otsus: TRN teeb juhatusele ettepanekuks kinnitada TRN viiendaks liikmeks Evelin
Pihlak, Dmitri Budõlin või Ivan Novitski.

3. Juhan: 7.11.2022 toimunud TRN koosolekul pandi paika kadettide koondise kriteeriumid.
Turniirid olid EMV, Balti MV ning EK-etapid Itaalias ja Hispaanias. Detsembris valiti
kadettide koondise peatreeneriks Egert Ehari, kus ta esitas ka 2023 plaani, kus oli
reitinguturniiriks esitatud EMV, Balti MV, Estonian Open ja EK-etapp Hispaanias. Just
Estonian Openi lisamine reitinguturniiriks on tekitanud segadust. Õige oleks olnud pärast
peatreeneri ametisse astumist TRN-s kadettide plaan üle vaadata ja esitada see



juhatusele kinnitamiseks. Kuna pärast peatreeneri ametisse astumist TRN koosolekut ei
toimunud, kus oleks saanud neid kriteeriume muuta, siis tuleks seda teha nüüd ja
mõelda, mis on parim võimalik lahendus ning see on vaja esitada juhatusele
ettepanekuks. Lisaks tuleb mainida, et novembris toimunud TRN koosolekul lepiti kokku,
et reitingusse muudatusi ei lisata hooaja vältel.

See teema on ka varasemalt läbi käinud ja väga pikka arutelu ei teki. Toimub
hääletus kas Estonian Openi turniiri arvestada kadettide reitingus.
Hääletus: 3 poolt, 1 vastu.
Otsus: TRN teeb juhatusele ettepaneku arvestada Estonian Openi turniiri kadettide
reitinguturniirina.

4. Juhan:Kohtunike kolleegiumi esimees saatis TRN ettepanekud arendavate reeglite
muutmiseks. Lühidalt on Edward Mureli ettepanek keelata ümber kaela haardest
(koshi-guruma, kubi-nage) heitmine. Sutemi-wazast võtta erandina tani-otoshi lubatud
tehnikate hulka.

TRN on suures pildis nõus kohtunike kolleegiumi esimehe tähelepanekutega ning
arutati põhjalikult erinevaid variante reeglite muudatusteks.
Otsus: konsensuslikult teeb TRN ettepaneku juhatusele muuta EJL Karikasarja
arendavaid reegleid järgmiselt:

Ümber kaela haaramine ja sealt heite sooritamine on keelatud.
Tani-otoshi on lubatud.
Ko-uchi-makikomi on lubatud.
Kahest varrukast heitetehnika sooritamine on keelatud.
Pöördheidete puhul võib heite lõpufaasis minna üle makikomisse

Koosoleku lõpp: 13:32


