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EJL Juhatuse koosoleku nr. 4 protokoll 
 
 

 
 

 
22.02.2023, kell 16:00 

Teams 

 
 
Kohalolevad liikmed: Sven Pertens, Ruslan Jakimov (osaliselt), Erkki Leetsaar, Kaido Kaljulaid, 

Vahur Pindma (osaliselt), Juhan Mettis, Elis Põhjala 

Puudu: Jaago-Päärn Talpas 

 

 
Päevakord: 

 

1. Ettepanek, et EJL arveldab edaspidi ainult oma liikmesklubidega 

2. Sportlaste tiitlivõistluste kulude kompenseerimine  

3. Ümarlaud -  

4. Parimate autasustamine 

5. Peatreenerite küsimus/koondised 

6. EJL ja Erply koostöö 

7. Maavõistlus 

8. Noortesporditabeli ja raha kinnitamine  

9. Üldkoosolek 

10. Muud küsimused 

 
 
 
 

1. Ettepanek - EJL arveldab edaspidi ainult oma liikmesklubidega 

 

EJL juhatus otsustas, et võistlustele/laagritesse registreerimine ja arveldamine käib läbi 

EJL liikmesklubi, kelle nimekirjas sportlane on. EJL juhatusel on õigus teha erandeid 

eeltoodust.  

 

Kõik kohal olevad liikmed on nõus.  

 

 

2. Sportlaste tiitlivõistluste kulude kompenseerimine 

 

EJL-le laekus taotlus kompenseerimaks 2022 aasta septembris toimunud U21 EMi  
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meeskondlikul turniiril 7. koha saanud osalejate kulud. EJL juhatus otsustas, ei pea nõuet 

põhjendatuks. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

3. Ümarlaud 

 

Juhatus pani paika Ümarlaua toimumise koha ja kellaja. 

Ümarlaud toimub Tallinnas, Ibis Tallinn Center hotellis, algusega 13:00. 

 

EJL ootab klubidelt ettepanekuid teemade osas, mida Ümarlaua päevakorda lisada. 

 

Kõik kohalolevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

Ruslan Jakimov lahkus koosolekult 

Vahur Pindma liitus koosolekuga 

 

 

4. Parimate autasustamine 

 

TRN saatis EJL juhatusele 2022 parimate autasustamise osas muudatuse. Vastavalt TRN 

ettepanekule muudab, juhatus 03.02.2023 vastu võetud otsust järgmiselt:  

 

Parim noor (neiu) – Valeria Ušanova, treener Sergei Sergejev (4 poolt) 

 

Lisaks saatis TRN juhatusele 2022 parima täiskasvanu ettepaneku  

 

Parim täiskasvanu - Grigori Minaškin, Vladimir Stepanjan (4 poolt) 

 

Eriauhinnad: Juunioride tiimi 7. koht – (3 poolt ja 1 vastu) 

 

 

Otsus: Parim noor (neiu) - Valeria Ušanova, treener Sergei Sergejev 

Parim täiskasvanu – Grigori Minaškin, treener Vladimir Stepanjan 

Eriauhind - Juunioride tiimi 7. koht 

 

 

5. Peatreenerite küsimus/koondised 

 

EJL juhatus otsustas, et käesoleval hetkel täiskasvanute peatreenerit ei määra.  

Lisaks otsustas juhatus muuta „Järelkasvukoondise“ nimetuse ja sisu „Juunioride“ 

koondiseks. Ehk edaspidi kuulub EJL juurde 3 koondist U18, U21 ja täiskasvanud. Kui 

sportlane ei mahu enam vanuse pärast U18 või U21 koondisesse, siis on tal võimalik 

kandideerida järgmise vanuserühma koondisesse. 

 

Kõik kohalolevad juhatuse liikmed on nõus 
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6. EJL ja Erply koostöö 

 

Kaido Kaljulaid tutvustab juhatuse liikmetele IT ettevõtte Erply ettepanekut tasuda 

ippon.ee loomiskulude arve ning hallata edaspidi ippon.ee kodulehte.  

Ühise arutelu tulemusel jõuti otsusele, et kui lepingu tingimustes jõutakse mõlemat poolt 

rahuldavate kokkulepeteni, siis võetakse Erply ettepanek vastu. 

 

Kõik kohalolevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

7. Maavõistlus 

 

Juhatus arutas maavõistluse korraldamist ja otsustas, et osalevatelt tiimidelt 

osavõtumaksu ei küsita. Spordidirektor võtab teiste alaliitudega ühendust, et maavõistluse 

osas täpsemat infot koguda.  

 

Kõik kohalolevad juhatuse liikmed on nõus 

 

 

8. Noortesporditabeli ja raha kinnitamine  

 

Ei jõutud ajaliselt arutada, arutatakse järgmise nädala koosolekul. 

 

 

9. Üldkoosolek 

 

Ei jõutud ajaliselt arutada, arutatakse järgmise nädala koosolekul. 

 

10. Muud küsimused 

a. Estonian Open - EJL tänab Estonian Openi korraldajaklubi Ookamit ning 

kogu võistluse läbiviimises osalenud meeskonda hea ja sujuva võistluse 

korraldamise eest. 

 

 

 

Koosoleku lõpp 17:30 

Protokollis: Elis Põhjala 
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