Treenerite töörühma koosolek
Koht: Laki 14A, Tallinn
Aeg: 11:00AM
Protokollija: Olga Truuse

Osalejad
Kaido Kaaberma
Igor Tšikinjov
Meelis Loit
Juhan Salm
Tõnu Nurk
Viktor Kirpu
Sergei Bobrov
Helen Nelis-Naukas
Jevgeni Karavajev
Vabatahtlikud osalejad
Olga Truuse
Jüri Salm

Kohal
Laagris
EI
Kohal
Kohal
EI
Kohal
EI
EI
Kohal
Laagris

Päevakord
Teema
1. Kalender

Nimi

Kommentaar

Tegevus

Vastutaja

Tähtaeg

1.1. S. Bobrovi soov vahetada
Draakoni mõõga ja Tulevik I
etapi kuupäevad (vastav
muudatus on manuses olevasse
kalendrisse sisse viidud)

Vastav muudatus on
kalendrisse sisse
viidud

Muudatused
kalendrisse

J. Salm

J.Salm

Tehtud

O.Truuse

27.09.207

O.Truuse

27.09.2017

1.2. Tartu Kalevi sõnum (V.
Kirpu) treenerite
töörühmale: soov viia läbi üks E
esti tiitlivõistlus lisaks
Eestis on kolm
Sanktsioonide
vehklemiskeskust - üks teema arutada
tiitlivõistlus võiks olla
juhatusega
ka Tartus. Juhul kui
K. Kaaberma korraldajast tingituna
peaks võistlust ära
jääma, siis peab
rakendama
sanktsioone (millised?)

J. Salm

Kui Tartu Kalev
Sanktsioonide
korraldab võistlust
teema arutada
algusest lõpuni, siis
juhatusega
see oleks mõeldav.
Sanktsioone tuleb
"must valgel" kirjeldada
ja hiljem, vajadusel,
rakendada

T. Nurk

Töörühm

Töörühm

Milline võistlus?
Töörühmal tekkis
küsimus: millist
tiitlivõistlust (mis
vanusegrupp)
soovitakse läbi viia
Tartus

Täpsustati telefoni
teel (Kirpuga) täiskasvanute
tiitlivõistlus

Antud hetkel kalendrit
ei muudeta, kuid
edaspidi täiskasvanute
tiitlivõistlused (kaks
võistlust) toimuvad
rotatsiooni korras
(kolmes linnas: Tallinn,
Haapsalu, Tartu)

Järgmise hooaja
kalendri
koostamisel
arvestatakse tehtud
ettepanekuga

Rotatsiooniga nõus:
Edaspidi Tallinn, Tartu
ja Haapsalu saavad
endale 2 noorte
tiitlivõistlust +
rotatsiooni korras üks
täiskasvanute
tiitlivõistlus

Järgmise hooaja
kalendri
koostamisel
arvestatakse tehtud
ettepanekuga

Treenerite
töörühma
esimees

Kevad 2018

Treenerite
töörühma
esimees

Kevad 2018

1.3. Engarde ettepanek muuta
2017/18 kalendrit ehk
1.3.1. Viia Juunioride MV läbi
07.02 EM-ni jääb pea kuu aega
ja see ei tohiks kellegi plaane
segada. Samuti saab kuu ajaga
vabalt ka viisad vormistada jne.
1.3.2. Viia Eesti kadettide MV-d
läbi läbi 06.01 ( Täna 13.01 ja
kattub Bratislava CC etapiga)

6-7.01 Udine juunioride
MK . Ei saa muuta

S.Bobrov

M. Loit

S.Bobrov

Meelis: Miks
ettepanekud Eesti
meistrivõistluste aja
muutmisega tuli alles
täna? Me oleme need
kuupäevad paika
pannud, teades
rahvusvahelist
kalendrit. Arusaamatu
miks peaksime iga
koosolek uuesti
kinnitatud kalendrit
arutama kui selleks
mingit lisapõhjust pole
Võistluste plaan oli
üksmeelselt kinnitatud.
Miks peaks midagi
muutma?

J. Salm

Töörühm
2. Satelliitturniirid: millised lähe
vad kalendrisse?
2.1. K. Kaaberma ettepanek:

I. Tšikinjov

Kalendrit ei
muudeta

Sat MK meestele,
ettepanek: Oslo,
Stockholm ja Turu

Suunata juhatusele
kinnitamiseks

Täiendada reegleid:
Täpsustada/lahti
kes teeb ettepaneku
kirjutada juba
Satelliitturniiride
kinnitatud reeglid
K. Kaaberma
suhtes? Kes kinnitab?
Kas on vaja kinnitada?

Töörühm

3. Põhjamaade laager
3.1. Treenerid /koondiste
treenerid/treenerid laagris

Ka kõik teised EU
etapid on
taskukohased töörühma (osalejate)
objektiivne hinnang

Naistele:
Suunata juhatusele
Bratislava, Turu ja Split kinnitamiseks
K. Kaaberma - kolmest kaks lähevad
arvesse

2.2. I. Tšikinjovi ettepanek

2.3. Turniiride valimine ja nende
kinnitamine

Kadettidel on võistlusi
oluliselt rohkem
võrreldes juunioridega.
Udine peab
kalendrisse jääma.

Peatreener otsustab juhatus kinnitab
hiljemalt kuu aja
jooksul peale Ammi

Treenerite
töörühm

Olga

Olga

Treenerite
töörühma
esimees

Edastada info
juhatusele
Olga

29.09.2017

3.1.1. Kes viib tüdrukute
treeningud läbi alates
26.09.2017 (Meelis lahkub
laagrist 26.09.207)
3.1.2. Eesti tüdrukute eest
vastutav isik (mitte treeningute
läbiviija) alates 26.09.2017 kuni
29.09.2017 ka
3.2. Osalejad/tasuta kohad mille alusel valitakse

3.3. Juunioride koondised

Norra treenerid?
Haapsalu treenerid?
K. Kaaberma Meelis otsib endale
asendaja

M. Loit peab leidma
endale asendaja
alates 26.09.2017

23.09.2017

O.Truuse

18.09.2017

Treenerite
töörühm

Kevad 2017

J. Salm
Naisosalejate info on
puudulik.

Olga uurib laagris
osalemise kohta
sportlaste treenerite
käest ja annab
koondiste (kadetid
ja juuniorid)
treeneritele teada.
NB: Noormeeste
nimekirjad on
edastatud ja
kinnitatud!

Panevad välja
peatreenerid (lubatud
kaks võistkonda)

4. Muud küsimused
Reeglid vajad
4.1. Koondiste liikmete valimine
K. Kaaberma ülevaatamist (kevadel)
(hääletamise objektiivsus)
4.2. Aruandlus EVL-le (iga üks
vastutab ja annab aru ise)

M. Loit

Aruanne blanketid
saata klubidele;
sportlastele - Olga
K. Kaaberma (koos
kommentaaridega)

Olga saadab
küsitud dokumendid
klubidele ja
peatreeneritele

sportlastele - Olga
K. Kaaberma (koos
kommentaaridega)

O. Truuse

4.3.Koondiste liikmete valimine
(hääletamise objektiivsus)

klubidele ja
peatreeneritele

Kulude aruanned
peavad olema esitatud
hiljemalt 5 päeva peale
kulude teostamist

Reeglid vajad
K. Kaaberma ülevaatamist (kevadel)

4.4. Igor: Kuidas Eesti koondis
saab trenni teha Tallinnas
septembri lõpus ja edaspidi?
Tõnu saadav Olga informatiivset
kirja koos kuupäevadega.
Peatreener otsustab, kus
treeninguid läbi viia
O. Truuse

4.5. Töörühma esimees: Nurk
teatas tagasiastumisest
esimehe ametikohalt

O. Truuse

Peasekretäril puudub
ametlik informatsioon
Sõle keskuse/saali
avamise kohta. Tõnu
saadab informatiivset
kirja koos kinnitatud
kuupäevadega.
Üldjuhul peatreener
otsustab, kus koondise
treeninguid läbi viia:
kas Tallinnas,
Haapsalu, Tartus või
kuskil mujal.

Peasekretäril
puudub ametlik
informatsioon Sõle
keskuse/saali
avamise kohta.
Tõnu saadab
informatiivset kirja
koos kinnitatud
kuupäevadega.
Üldjuhul peatreener
otsustab, kus
koondise
treeninguid läbi viia:
kas Tallinnas,
Haapsalu, Tartus
või kuskil mujal.

Järgmisel koosolekul
tuleb valida uus
töörühma esimees

Treenerite
töörühma esimehe
valimise
korraldamine.
30.09.2017,
Haapsalu - vahetult
peale Eesti KV-i.
Olga kutsub kokku
ja viib läbi esimehe
valimisi.

Treenerite
töörühm

Kevad 2017

Olga

30.09.2017

Järgmisel koosolekul
tuleb valida uus
töörühma esimees

4.5. Töörühma esimees: Nurk
teatas tagasiastumisest
esimehe ametikohalt

O. Truuse

4.6. Järgmise treenerite
töörühma koosoleku aeg ja
koht:

O. Truuse

Treenerite
töörühma esimehe
valimise
korraldamine.
30.09.2017,
Haapsalu - vahetult
peale Eesti KV-i.
Olga kutsub kokku
ja viib läbi esimehe
valimisi.

30.09.2017 Haapsalus Koosoleku
(Haapsalu - vahetult
kokkukutsumine ja
peale Eesti KV-i)
läbiviimine
(peasekretär
korraldab
30/09/2017
töörühma esimehe
valimisi, kes
edaspidi
organiseerib
töörühma tööd)

Olga

30.09.2017

Olga

30.09.2017

