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EJL Juhatuse koosoleku nr. 5 protokoll 
 

 
 
 

09.03.2022, kell 16:00  
Teams 

 
Kohal olevad liikmed: Jaago-Päärn Talpas, Kaido Kaljulaid, Vahur Pindma, Ruslan 
Jakimov, Elis Põhjala, Juhan Mettis 
Puudu: Sven Pertens, Erkki Leetsaar  
 

 
Päevakord: 
 

1. Noortesporditabeli ja raha kinnitamine 
2. Üldkoosolek 
3. Majandusaastaaruanne 
4. Maavõistlus 
5. Karikasarja tingimuste muudatused (arendavad reeglid) 
6. Estonian Openi lisamine kadettide reitingusse 
7. IJF litsents ja Teams keskkonna muutumine tasuliseks 
8. Muud küsimused 

 
 
 

1. Noortesporditabeli ja raha kinnitamine  

 

Juhatus kinnitas noortesporditabeli ja toetusrahad. Peasekretär hakkab klubidega 

lepinguid sõlmima ja pärast lepingute allkirjastamist ülekandeid tegema. 

 

Kõik kohal olevad liikmed on nõus. Sven Pertens ja Erkki Leetsaar kinnitasid e-maili 

teel. 

 

 

2. Üldkoosolek 

 

Ettepanek korraldada EJL Üldkoosolek 27. märtsil Tallinnas, algusega 11:00. 

Asukohaks võiks olla IBIS Tallinn Center, Raba saal. 

  

Kõik kohal olevad liikmed on nõus 

 

Otsus: EJL Üldkoosolek toimub 27. märtsil, algusega 11:00. Peasekretär uurib, kas 

Raba saal on sel ajal vaba. 
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3. Majandusaastaaruanne  

 

Ootame hetkel veel revisjoni otsust. 

 

 

4. Maavõistlus  

 

Juhan Mettis teeb kokkuvõtte Maavõistlusest. Soome on hetkel kinnitanud, et tuleb 

võistlusele. Teised riigid ei ole veel vastanud.  

 

 

5. Karikasarja tingimuste muudatused (arendavad reeglid) 

 

Juhan Mettis tutvustab juhatusele TRN ettepanekut ja selgitab, miks oleks vaja 

arendavates reeglites muudatused sisse viia. 

  

Kõik kohal olevad liikmed on nõus 

 

Otsus: Karikasarja arendavate reeglite muudatused on kinnitatud ja hakkavad kehtima 

järgmisest etapist. 

 

 

6. Kadettide reitingusse Estonian Openi lisamine  

 

TRN saatis juhatuse kinnitamiseks ettepaneku lisada Estonian Judo Open kadettide 

reitingusse. 

 

Ettepanek, et edaspidi peaks olema reitinguvõistlused paigas juba hooajale eelneva 

aasta oktoobris-novembris. See annaks treeneritele võimaluse oma plaane paremini 

paika seada. 

 

Kõik kohal olevad liikmed on nõus 

 

Otsus: Estonian Judo Open on kadettide reitinguvõistlus. Edaspidi ootab EJL 

peatreenerite plaane ja reitinguturniire hooajale eelnevaks oktoobriks-novembriks. 

 

 

7. IJF litsents ja Teams keskkonna muutumine tasuliseks 

 

IJF live ülekannete leht on läinud tasuliseks. Enam ei ole võimalik vaadata videoid järgi, 

teha ekraani suureks ning vaadata võistlust korraga mitmest seadmest.  

 

Kadettide koondise peatreener on hetkel oma isiklikest vahenditest ostnud endale 

aastase ligipääsu IJF live lehele, mida kasutatakse matšide analüüsiks ja 

sotsiaalmeediapostituste tegemiseks. Peaksime selle kulu talle kompenseerima. 

 

Kõik kohal olevad juhatuse liikmed on nõus 

 

Otsus: EJL kompenseerib kadettide koondise peatreenerile tehtud kulutuse. Kontot 

saab vajadusel kasutada ka peasekretär, spordidirektori või teise vanuseklassi 
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peatreener videoanalüüsi tegemiseks või sotsiaalmeedia postituste tegemiseks. Kulu 

läheb EJL tegevuskuludesse.  

 

Ruslan Jakimov lahkus 

 

8. Muud küsimused 

a. Enno Raagi päring – juhatus arutas Enno Raagi päringut. 

 

b. Viienda liikme lisamine TRNi – TRN teeb juhatusele ettepaneku lisada viies 

liige. Juhatus teeb ettepaneku nimetada Andres Põhjala täiskasvanute koondise 

vastutavaks treeneriks ja määrata ta TRN liikmeks positsioonipõhiselt. 

 

c. DAN-kolleegiumi esimees Egert Ehari teeb ettepaneku tõsta DAN-eksami 

tasusid. Teen ettepaneku kaasajastada EJL DAN-eksamite eksamitasud, mis 

on juba vähemalt 10 aastat samal tasemel olnud.  

Tõstmine aitab viia eksamitasud vastavusse tänapäevaste hindadega, aitab 

katta järjest kallinevaid eksami korralduskulusid ja väärtustada (eriti) kõrgemaid 

vööastmeid. 

 

1. KYU 20€ -> 50€ 

1. DAN 35€ ->  75€ 

2. DAN 40€ ->  100€ 

3. DAN  45€ ->  125€ 

4. DAN 55€ ->  175€ 

5. DAN 65€ ->  200€ 

6. DAN 75€ ->  250€ 
 

 Juhatus arutas ettepanekut ning leidis, et tasude tõstmine on vajalik. Uued 

kehtivad DAN-eksami tasud on järgmised: 

 

1. KYU 20€ -> 50€ 

1. DAN 35€ ->  75€ 

2. DAN 40€ ->  100€ 

3. DAN  45€ ->  100€ 

4. DAN 55€ ->  100€ 

5. DAN 65€ ->  100€ 

6. DAN 75€ ->  tasuta (vöö koos tikandiga EJL kuludega) 

 

 Kõik kohal olev liikmed on nõus 

 

d. Ümarlaual tehti ettepanek korraldada veteranidele treeningpäev ning luua 

veteranide kogukond. Kes hakkab hakkab antud ülesannetega tegelema? 

 

Juhatus otsustas, et küsimusega hakkab tegelema Juhan Mettis. 

 

Kõik kohal olevad liikmed on nõus. Sven Pertens, Erkki Leetsaar ja Ruslan 

Jakimov kinnitasid e-maili teel. 

 

Koosoleku lõpp 17:44 

Protokollis: Elis Põhjala 
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