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Koht Laki 14a Tallinn

Aeg 16.10.2019.a 

algus kell 10.00, lõpp kell 12.30

Juhatas Heino Märks

Osalesid: treenerite töörühma liikmed: Meelis Loit, Sergei Bobrov, Kaido Kaaberma, Irina 
Embrich, Helen Nelis-Naukas, Juhan Salm.

Puudus: Peeter Nelis

Päevakord

1. Treenerite töörühma esimehe valimine.
2. Treenerite töörühma töökorralduse muutmine 
3. Võistluste ülesandmisega seonduvad küsimused ja korra kehtestamine.
4. U-14 Euroopa karikavõistlustega seonduvad küsimused
5. Klubivahetuse korra muutmisettepanekud.
6. Muud küsimused 

1. Päevakorra kinnitamine. Häältega 4-1-1 otsustati lisada päevakorda esimese punktina 
Läänemaa MV seonduvate küsimuste arutamine.

Otsus:  käesoleval aastal muudatusettepanekuid juhatusele rohkem mitte teha ja tulevikus 
proovida selliseid kitsaskohti vältida.

2. Treenerite töörühma esimehe valimine. Helen Nelis-Naukas: ettepanek Meelis Loit. Meelis 
Loit osutus valituks viie poolthäälega kandidaat ise ei osalenud avalikul hääletusel.

3. Treenerite töörühma töökorralduse muutmine.

Treenerite töörühma kutsub kokku edaspidi töörühma esimees. 

Ettepanek juhatusele kaasata treenerite töörühma esimees juhatuse töösse 
mittehääleõiguslikuna.

Muuta ära nimetus treenerite töörühm ja lugeda uueks nimetuseks treenerite nõukogu. 
Ettepanek muuta hääletamise korda ja lubada poolt või vastuhääled. Kui on viik, siis 
treenerite nõukogu esimehe hääl otsustab. Vastu võetud ühehäälselt.
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E-koosolek - Kaaluda tulevikus E-koosolekute rakendamist kui on kiired küsimuse ja vaja 
esitada otsus juhatusele.

4. Võistluste ülesandmisega seonduvad küsimused ja korra kehtestamine. Ülesandmise 
tähtaeg lõppeb 3 nädalat enne võistlust, kui ülesandmise lõpptähtaeg langeb 
nädalavahetusele siis pikendada seda kuni esmaspäevani. Kõik poolt.

1. ja 2. võistkonna komplekteerib peatreener,  vastavalt Eesti kadettide vanuseklassi 
edetabelile ja lähtudes koondise moodustamise põhimõttest (3+1) ülejäänud võistkonnad
komplekteeritakse klubide kokkuleppel, võistkondade asetused
selgitatakse Eesti kadettide edetabeli põhjal miinuspunktide alusel. Luua kodulehele
vanusegruppide peatreeneritele EST laiend et nad saaks ise koondise
liikmeid üles anda.

5. U-14 Euroopa karikavõistlustega seonduvad küsimused. Otsus: Kuna sellest hooajast ei 
ole enam U14
Euroopa karikaetappe, vaid on Rahvusvahelised etapid/võistlused -
võistlused mis vastavad rahvusvaheliste võistluste nõuetele - siis
edetabelisse kantakse eraldi reana rahvusvahelised võistlused ja
antakse punkte samaväärselt kui anti punkte Euroopa Karika etappidel.

6. Klubivahetuse korra muutmisettepanekud.

Ettepanekud:

1) Kokkuleppel uue klubiga toimub tasuta.

2.)Tõsta üleminekutasu 100 EUR aasta. Klubi peab esitama dokumentatsiooni millal

üleminekut sooviv sportlane alustas treeninguid ja vastavalt sellele kehtestatakse 
üleminekutasu.

3) Sõlmida leping klubi ja perspektiivika täiskasvanu vahel millega määratakse ära 
üleminekutasud.

4) Ettepanek mitte võtta üleminekutasu.

Otsus mõelda läbi erinevad variandid ja tulla järgmisel koosolekul välja oma seisukohtadega 
mida oleks võimalik hääletada.

7. Muud küsimused. Kodukorra väljatöötamine,leiti et ei ole täiendavat kodukorda vaja ja 
saadakse ilma hakkama.

Kohtunike tegevus ja kaasamine. 
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1) Rahvusvahelise kategooria kohtunike jaoks kehtestada nõue et nad tegutsevad  Eestis 
täiskasvanute meistrivõistlustel, karikavõistlustel, linnade meistrivõistlustel ja Valgel Daamil.

2) Välistada et oma klubi kohtunik mõistab kohut.

3) Pakkuda alati välisvõistlustel kohapeal viibivale treenerile võimalust kaasa lüüa 
kohtunikuna. 

4) Ettepanek juhatusele maksta kohapel viibivale treenerile kohtunikuna tegutsemise eest 50 
eur päev.

5) Kui oma kohtuniku saatmine ületab rahaliselt mõistliku summa piires trahvi siis igal juhul 
saata oma kohtunik.

6) Motiveerida kohtunikke võistlustel osalema.

/allkirjastatud digitaalselt / /allkirjastatud digitaalselt /

Meelis Loit Heino Märks

Treenerite töörühma esimees Peasekretär
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