
EESTI VÕRKPALLI LIIT 
EVTK üldkogu  
 
TOIMUMISE AEG: 1. juuni 2022. Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00 
KOHT: Tartu Ülikooli Spordihoones (Ujula 4). 
OSALEJAID: 16 
LISAKS OSALESID: Helen Veermäe, Rando Soome ja Ülle Kama   
PROTOKOLLIJA: Ülle Kama ja Hendrik Rikand 
 
Päevakord: 
1. Aruanne juhatuse tegevusest hooajal 2021-2022 (10 minutit) – H.Rikand 
2. Noortekoondiste treenerite sõnavõtud*, (10 min) 

P03 – A.Meresaar 
P05 – R.Ringmets 
T04 – A.Kuprijanovitš 
T06 – R.Tatrik 
* Edastatakse kirjalikult meili teel, koosolekul ainult küsimused 

3. Rannavõrkpalli koondiste tegevused 2021 ja tegevuskava 2022 (kuni 10 min) - H.Rikand 
* Rikand võtab rannakoondiste töö kokku ja tutvustab uut suve.  

4. EVF noorte tiitlivõistlused 
- noorte võistlussüsteem - juhendid U12, U14, U16, U18, U20* 
- U-20 süsteemi tutvustus ja hääletamine* 
- EKSL võrkpallivõistlused hooajal 2021/2022    
- noormängijate dispanseerimine  

5. R.Soome sõnavõtt tehtust-nähtust noorte hooajal 
6. Sõnavõttude soovid, küsimused ja muud ettepanekud  
 
Kell 17.00 Rando Soome ja Avo Keel eelvaade meeste koondise mänguks! 
 
******************************** 
 
EVTK juhatuse esimees Hendrik Rikand juhatas üldkogu sisse ja tervitas osalejaid. 
 
1. Aruanne juhatuse tegevusest hooajal 2021-2022 (10 minutit) – H.Rikand 
EVTK juhatuse esimees Hendrik Rikand andis ülevaate EVTK juhatuse tegevusest perioodil 2021-2022: 
Hooaja 2021/2022 viimane kontaktne EVTK juhatuse koosolek toimus Tallinnas 17.05.2022, kus 
arutasime pikalt U20 uue võistlussüsteemi üle ning treenerite poolt laekunud ettepanekuid. Lisaks sai 
sõna Audentese SG ja 2008.a. sündinud tütarlaste koondise peatreener Andrei Ojamets, kes palus 
luba loobuda koondise peatreeneri kohast ning anda üle amet senistele abitreeneritele Hendrik 
Rikandile ja Jaanika Jakobsonile. EVTK juhatus oli kuulatuga nõus ja nimetab Hendrik Rikandi EVF-i 
juhatusele kinnitamiseks kui uue peatreeneri. 
Lisaks arutati, et treenerid-kohtunikud peaksid hooaja hakul tegema ühise kokkusaamise, et arutada 
läbi, mida üksteiselt oodatakse ja kui “puhtaks” ühte või teist vanuseklassi tuleks vilistada. EVTK 
juhatuse esimehena lubasin teemaga edasi liikuda. 
Samuti rääkisime mängijate koormusest ja vajadusest teha üks koolitus TÜ Kliinikumi eestvedamisel, 
kust saada rohkem infot, mis võivad olla sagedamaste vigastuste ja murede põhjused ning kuidas me 
kõik saame anda oma panuse, et neid vältida või minimaliseerida. 



Märtsikuus tegime ühe virtuaalse koosoleku e-mailide teel kus kinnitasime noortespordi toetused ja 
põhimõtted seoses vahepealse COVID-19 perioodiga. 
Sealt edasi pidasime kontaktse koosoleku 08.02.2022 Tallinnas, kus arutasime muresid seoses 
kalenderplaaniga ning noortekoondislaste tiheda graafikuga. Siit sai alguse ka uue U20 
võistlussüsteemi idee, mis võiks lubada koormust pisut hajutada ning vähendada ülekoormusest 
tingitud vigastusi. 
Lisaks oli läbivaks teemaks treenerite-mängijate käitumine platsi peal ja ääres, mis ühel viimasel 
turniiril oli palju tähelepanu saanud. Lisaks paar juhtumist naiste meistriliigast, kus noortekoondise 
peatreener kaasatud. 
Septembrikuisel koosolekul kinnitasime noortevõistluste finaalturniiride toimumiskohad ja arutasime 
võimelike tekkivaid muresid seoses COVID-19 viirusega. Lisaks tegelesime mõne jooksva teemaga 
nagu klubivahetused ja Balti Cupi võimalik toimumine ning koolispordi võistlused hooajal 2021-2022. 
Hooajaeelse kontaktkoosoleku pidasime 02.08.2021 Paides, mis oli uuele koosseisule esimeseks 
kokkusaamiseks. Valisime EVTK juhatuse esimeheks SK DUO treeneri Hendrik Rikandi, kinnitasime 
hooaja parimate nimekirjad. Pikemate teemadena arutasime võistlusüsteemide üle ning panime 
paika hooaja 2021/2022 kalenderplaani. 
Kiirete, lahendust vajavate küsimustega on EVTK juhatus vahetanud infot ja teinud otsuseid meili ning 
telefoni teel. Erinevate küsimuste korral on koostöö teiste EVFi toimkondade ja sekretäriaadiga olnud 
operatiivne. EVTK juhatuse koosolekud on toimunud vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui kord 
kvartalis. 
 
2. Noortekoondiste treenerite sõnavõtud*,  

P03 – A.Meresaar 
P05 – R.Ringmets 
T04 – A.Kuprijanovitš 
T06 – R.Tatrik 

Noortekoondiste treenerite sõnavõtud edastati klubidele/spordikoolidele kirjalikult meili teel (lisad). 
 
Vastused koosolekul: 
P03 – A.Meresaar 
Üllatas, et varasemad nõrgemad riigid (nt Taani), on teinud sammu edasi. Sel suvel plaanis läbi viia 
laagreid ning A.Meresaar sooviks lähiajal kandideerida ka P2009 peatreeneriks.  
P05 – R.Ringmets 
Vigastused segasid saavutamast paremaid tulemusi. Kindlasti tuleks panustada lisaks kohalikele 
tiitlivõistlustele ka koondisesse. Suvel on plaanis panustada rannavollesse, augustist Audentesega. 
Eesmärk edaspidi hästi osaleda tiitlivüistlustel. 
T06 – R.Tatrik 
Koondisel õnnestus teha võrreldes eelmise hooajaga kõvasti rohkem treeninguid. 
Mängijaid testitakse pikemate laagrite ajal. Eesmärk on edaspidi iga hinna eest jõuda EM 
finaalturniirile. EVF-i koduleht jätab soovida. Noortekoondiste kohta peaks seal sisalduma põhjalikum 
info. 
 
2008.a. sündinud tütarlaste koondise treenerid Andrei Ojamets ja Hendrik Rikand korraldasid 
mängijatele testid Tartu Ülikooli Kliinikumis. Igal noortekoondisel peaks olema üldfüüsilise treener. 
A.Ojamets lisas, et testimiste teema peaks olema klubide teema, sest koondiste treenerid tegelevad 
mängijatega vaid üksikud kuud. 
 



3. Rannavõrkpalli koondiste tegevused 2021 ja tegevuskava 2022 (kuni 10 min) - H.Rikand 
Audenteses avatakse rannavõrkpalli osakond. 9.juunil avalikustatakse, et treenerina alustab seal tööd 
Laos Lukas. 
Tekkis küsimus: Kes saab rahvusvahelistele tiitlivõistluste, kas need, kes EMV-l kõige tugevamad või 
Audenteses treenivad?  
Selgitus: Tiitlivõistlustele mineku otsustab ikkagi antud vanuse treener ja eelduseks pole kuulumine 
rannavõrkpalli osakonda Audenteses. 
 
4. EVF noorte tiitlivõistlused 
- noorte võistlussüsteem - juhendid U12, U14, U16, U18, U20* 
- U-20 süsteemi tutvustus ja hääletamine* 
 
U-18 ja U-16, U-14 ja U-12 vanuseklassis süsteem ei muutu. U-14 vanuseklassis kinnitatakse kalendrisse 
6vs6 võistlus, mille esmakordset toimumist peeti õnnestunuks. Täpsem aeg ja turniirile pääsemise 
süsteem pannakse paika juhendis. 
 
EVTK juhatuse koosolek otsustas 17.05.2022, et U-20 vanuseklassis muutub võistlussüsteem. EKV 
peetakse tavapärasel viisil, mille järgselt süsteem muutub ja EVF KV võitja ning Eesti meister selguvad 
uue süsteemi alusel. Süsteemi variandid lähevad hääletusele treenerite üldkogul ja on kirjas lahti 
seletatud. 
 
*U-20 vanuseklassi juhendi MUUDATUS seoses EVF KV ja EMV-ga 
U-20 EKV mängimise järel tekib 11 võistkonnaga põhiturniiri tabel, kus võistkonnad mängivad 
BERGERi süsteemis kokku 10 mängu (5 kodus, 5 võõrsil). Üheteistkümnenda võistkonna selgitavad 
EKV teise finaalgrupi viies ja kolmanda finaalgrupi esimene võistkond omavahelises 
üleminekumängus mis leiab aset tugevama asetusega võistkonna kodusaalis. 
Tekkinud 11 võistkonda selgitavad põhiturniiri mängude tulemuste põhjal EVF karikavõitja. Tekkinud 
paremusjärjestus on aluseks Eesti U-20 meistrivõistlustele. Paremusjärjestuse alusel tekivad 
veerandfinaalpaarid (1vs8, 2vs7, 3vs6 ja 4vs5) asetused 9-11 mängivad omavahel turniiri, kus 
selgitatakse kohad 9-11. 
Veerandfinaalid peetakse kodus-võõrsil süsteemis: 
Esimene mäng peetakse nõrgema asetusega võistkonna kodus. Võitjaks osutub 2 võitu saanud 
võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis mängu eest antavate suurema 
punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse KULDNE GEIM 
Poolfinaalid jõudnud võistkondade osalusel peetakse FINAL FOUR tunriir, mille korraldusele pannakse 
suuremat rõhku ja tähelepanu kui varasemalt. 
 
VÕISTKONNAD, kes ei pääsenud üheteistkümne esimese võistkonna sekka, saavad hooaega jätkata 
kas 5 liikmeliste finaalturniiridena nagu on olnud, selle erandiga, et teise finaalgrupi kolm esimest 
säilitavad koha oma finaalgrupis ka Eesti meistrivõistlusteks või pidada samuti mänge kodus-võõrsil 
süsteemis ja vastavalt võistkondade arvule tekivad 6-10 liikmelised põhiturniirid. Seejärel võimalikud 
play-off lahendused. 
 
HÄÄLETAMISELE läheb: 

1. Tagumised võistkonnad jätkavad “vanaviisi” turniiride mängimist 
2. Tagumised võistkonnad moodustavad samuti põhiturniiritabelid ja selgitavad 

paremusjärjestused kodus-võõrsil mängudega+play-off süsteemis Eesti meistrivõistlused 



 
Miks U-20 süsteemi muudame? 
Tunneme, et kolme päeva jooksul viie kohtumise mängimine on liiast U-20 mängijatele, kellel ei ole 
võimalust sellise turniiri järel koormust maha võtta. Enamus mängijaid pallivad lisaks 
noorteturniiridele meistri-ja esiliiga naiskondades ning nende koormus on suur. Antud süsteem 
annab võimaluse mänge laiali hajutada.  
Ühtlasi on tulnud mitmete arstide poolt soovitus, et sellised kolmepäevased turniirid on U-20 
vanuseklassis liiga suureks koormuseks ning soodustavad vigastuste teket.  
 
Kas kulud suurenevad? 
Uue süsteemi puhul saad max viis välismängu, millest mitu võivad olla võistkondade vastu, kes 
paikneb samas linnas või läheduses. Lisaks kaob ära kaks võimaliku tsooniturniiri (EKV vs EVF KV ja 
EVF KV vs EMV). Juhul kui KÕIK 5 võõrsil mängu satuvad kaugemasse kohta, siis tavapräase 
finaalturniiri puhul tuleks ikkagi tellida buss nii minnes kui tulles ehk kaks sõitu ja lisaks oleks 
majutuskulud+toitlustus. Nüüd kaovad ära majutus ning toitlustus. Üks klubi ei pea nüüd enam 
korraldama turniiri ja maksma kolm päeva saalide eest vaid nüüd jagunevad kulud klubide vahel 
võrdselt. Kohtunike tasu jääb endiselt EVF-i kanda.  
 
Mis on veel plussid, mis kohe meenuvad? 

 Vigastatud/haige või reisil olev mängija ei jää ilma kõikidest mängudest.  
 Põnevad mängud kodupubliku silme all 
 Võimalus teha mängudest statistikat datavolley programmi abil (üheks mänguks lihtsam 

leida statistic kui terveks turniiriks) 
 Tavapärasest uhkem FINAL FOUR turniir  

 
Hääletada said kõik EVTK üldkogul kohal viibinud litsentseeritud võrkpallitreenerid ühe lihthäälega. 
 
Hääletus: 

1. Tagumised võistkonnad jätkavad “vanaviisi” turniiride mängimist:  – 4 poolt 
2. Tagumised võistkonnad moodustavad samuti põhiturniiritabelid ja selgitavad 

paremusjärjestused kodus-võõrsil mängudega+play-off süsteemis Eesti meistrivõistlused – 6 
poolt 

 
- EKSL võrkpallivõistlused hooajal 2021/2022    
…………………. 
- noormängijate dispanseerimine  
………………………. 
 
5. R.Soome sõnavõtt tehtust-nähtust noorte hooajal 
Rando Soome tegi kokkuvõtte senistest kohtumistest treeneritega Eesti eri paigust. 
 
 
6. Registreeritud sõnavõtud (R.Kuusk) 
Tartu SS Kalev treeneri Riina Kuuse sõnavõtus oli 3 punkti: 

1. Rahulolematus, et muudetakse U20 võistlussüsteemi 



2. Palus ettepaneku seoses laste vanusega (aastalõpu lapsed) uuesti üle vaadata.                        
Üldkogul tekkis pikem arutel, mille käigus selgitati, miks EVTK juhatus oli alljärgneva otsuse 
teinud. 

EVTK juhatus otsustas 17.05.22. koosolekul pika arutelu järel et 22 klubi poollt tehtud ettepanek ei 
lähe laiemale ringile hääletamiseks. EVTK arvates ei ole võimalik, et me anname teatud ajaperioodil 
sündinud lastele võimaluse mängida igat vanuseklassi kolm aastat ja teistele kaks.  
Küll oldi nõus, et U-14 vanuseklassi regiooni turniiridel võiks treenerid olla paindlikud ning lubada 
võistkondades, mis ei mängi edasipääsu eest finaalturniirile osaleda ka aasta vanematel lastel, kes 
alles treeninugte liitunud. 
 

3. Probleemid treenerikutse saamisega, eriti, mis puudutab eakamaid treenereid 
EVF sekretatiaat võtab ühendust Koolitustoimkonnaga ja palub üle vaadata võimalused, kuidas 
problem lahendada.  
 
 
 

 
 
 


