EVTK juhatuse koosolek
Aeg: 02.03.2020, kell 11.00
Koht: Tondi 84, Tallinn
Kohal: Urmas Tali, Sten Esna, Raul Reiter, Riina Ernits
Puudus: Merle Keerutaja, Hendrik Rikand, Raigo Tatrik, Asko Esna, Peeter Vahtra
Osalesid: Helen Veermäe, Mihkel Sagar, Rando Soome
Päevakord:
1. Noortespordi toetuse jaotus 2020 aastal
EVTK juhatust informeeriti Kultuuriministeeriumi poolt 2020 EVF-ile eraldatava
riigieelarvelise noortespordi toetuse eeldatavast summast, mis on 99 856.- eurot.
Otsustati 1. Kinnitada riiklike noorterahade jaotus, mis on nii saali- kui rannavõrkpallis
koostatud eelnevate aastatega samadel alustel (kolme eelneva aasta jooksul EVF
tiitlivõisttlustel kogutud koondpuntid ja punktid koondislaste eest).
Otsustati 2. Teha EVF juhatusele ettepanek, et klubidele ja spordikoolidele jaotatavaks
summaks on olenemata Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetusest igal aastal sama
fikseeritud summa, millest saalivõrkpall moodustab 90% (250.-EUR-i iga koondislane + 20.EUR-i iga punkti hind) ja rannavõrkpall 10%.
Koondislased
Punktid
SAAL:
250.- x 74 = 18 500.20.- x 2484 = 49 680.RAND:
90.- x 24 = 2 160.44,7.- x 120 = 5 360.KOKKU:
20 660.+
55 040.- = 75 700.2. Noortespordile riigieeolarvelise toetuse eraldamise alused EVF-is 2020.a.
Koosatud oli Noorteraha punktid 2020 tabel ja tabel Koondislaste osas 2020.
Otsustati 1. Kinnitada Noortespordile riigieelarvelise toetuse eraldamise alused EVF-is
2020.aastal.
3. Treenerikoolituse kuupäevad kevadel (rand+saal)
Koolitustoimkonnal on plaanis läbi viia võrkpallitreenerite koolitus, võimalikud kuupäevad
17-19.04.( vaba nädalavahetus) või 24-26.04.(tüdrukute EM Q turniir, Tallinnas)
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
4. Noorte ja koolitustöö koordinaatori senise tegevuse kokkuvõte ja tähelepanekud.
Rando Soome tutvustas viimase 12 kuu mõningaid märksõnu:
1. Kooliliiga muutus Super Skypark Kooliliigaks
2. 30 Ida-Virumaa last suvistes laagrites
3. Venekeelsed koolitused töösse
4. Kehalise kasvatuse õpetajate võrkpallialane harimine
5. „Võrkpallidessandid“ koolidesse, kokku külastasime ligi 30 kooli, tippmängijaid Kert
Toobalist Argo Meresaareni
6. Noortevõrkpalli äpi piloot Võrus U16 EVF-i karikal
7. Auhinnalaua rikastamine noortevõistlustel
8. Treeningmaterjalide teema. Raamat poola keelest?
9. Suhtlus omavalitsustega
10. Koostöö Koolispordi Liiduga, Paraolümpiakomiteega
11. Aktiivne suhtlus noortetreeneritega
12. Tartu ja Tallinna Ülikoolide võrkpallieriala õpilaste kaardistamine, selgitada välja, mis
klubid vajavad spetsialiste
Otsustati : Võtta info teadmiseks

5. Koolispordi võistlused, kevad 2020
Koolispordi võistlusted on käimas täies hoos. Mini-ja Kooliliigas toimuvad märtsi kuus
piirkondlikud ja regionaalsed mängud ning Pallilahingu finaalvõistlus leidis
aset 18. veebruaril Tartus, osales 41 võistkonda. Pallilahingu võistlustest osales maakondi
umbes samapalju kui eelmistel aastatel aga võistkondade arv maakondades on kasvanud.
Mini- ja Kooliliiga finaalturniirid toimuvad vastavalt 28.03 Pärnus ja 17.03 Viljandis. Ka
nendes liigades on sel aastal olnud u 10% võistkondade arvu kasv üle Eesti.
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
6. Koolispordi kalender-võistlused, 2020-2021 (Rikand) litsensiga mängijad turniiril?
Vaja oleks välja selgitada, kas toimub litsentsiga mängijate osalemine Koolispordi Liidu
võistlustel.
7.1. CEV School Project - november- Helen ja Hendrik Rikand käisid koolitusel Slovakkias.
Rahusvahelise projekti raames toimub eeltöö (õppematerjalide ettevalmistamine, inventari
tellimine jms) kuni 2019 lõpuni. Projekti algus riikides alates 2020 jaanuar. Projekti
kaasatakse erinevate linnade koolid/õpilased/õpetajad ja võrkpalliklubid.
Eestis toimub 7. märtsil Jüri spordihoones kõigile kehalise kasvatuse õpetajatele,
treeneritele ja teemast huvitatutele tasuta koolituspäev, mille teemaks on 1.-3. klassi lastele
mõeldud lihtsa ja mängulise võrkpalli õppeprogrammi tutvustamine. Tänaseks on
registreerunud ligi 100 osalejat.
Koolitus toimub Euroopa Võrkpalliliidu CEV-i uudse ja motiveeriva projekti "Play volleyball,
grow with us" raames. Koolituse viib läbi spetsialistide esindus CEV-ist, kuhu kuuluvad:
Vuk Karanovic – CEV-i projektijuht
Francois Watthez – CEV-i koolituste koordinaator
Kristof De Loose – Belgia tunnustatud noortetreener ja liikumisõpetaja
Koolitusel jagatakse nõuandeid, kuidas lõbusate, arendavate ja liikumismängude abil
õpetada lastele võrkpalli põhialuseid ning muuta kehalise kasvatuse tunnid või treeningud
lastele varasemast mitmekesisemateks ja arendavamateks.
7.2. CEV coaches convention 2020 toimub 12-14 juuni Sloveenias. Eesti poolt on välja
valitud osalema kaks noortetreenerit, kes esitasid oma motivatsioonikirja osalemisesooviga
- Piret Reinfeld ja Krista Kotselainen. Treenerid saavad koolitused teoorias ja praktikas
tutvuda kõige nooremate õpetamise meetoditega ning hiljem oma uusi teadmisi jagada
Eestis ka teistele õpetajatele.
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
8. CEV treenerite komisjon koosolek jaanuar 2020 (U.Tali)
CEV treenerite komisjoni koosolek toimus 13.01.2020. Koolivõrkpalli projekti kulg ja
informatsioon , uus rahvusvaheline Coaches Convention Sloveenias 2021, Euro-Asia
treenerite komisjonide koostöö projekti kava 2020-2021.
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
9. Võistluskalender 2020/2021
Järgmise hooaja võistluskalender tõotab seoses FINBALT ühisliigaga tulla väga tihe.
OTSUS: Noormängijate osalemine Credit24 või mis iganes muus liigas??? EVF kalendri
koostamisel arvestada võimalikku mängude suurenemist!
10. EVTK üldkogu aeg ja koht, ettepanekud üldkogule, uue EVTK juhatuse
valimised.

OTSUS: EVTK üldkogu viia läbi 29.mail Jaagumäe Võrumaa Toidukeskuses algusega kell
18:00. Ajavahemikul 29. -31.mai toimuvad Võrus ka Eesti noorte 2020.a. minivõrkpalli
meistrivõistlused U-14 (D) vanuseklassile.
11. Muud küsimused

