
 
EVTK juhatuse koosolek 
 
Aeg: 08.02.2022, kell 10.00 
Koht: Eesti Võrkpalli Liidu nõupidamisruum 
Kohal: Merle Keerutaja, Riina Ernits, Andrei Ojamets, Hendrik Rikand, Sten Esna, Raul 
Reiter, Jaanika Jakobson, Anatoli Kuprijanovitš 
Puudus: Raigo Tatrik 
Osalesid: Mihkel Sagar, Ülle Kama, Helen Veermäe 
 
Päevakord: 
1. EMV U-18 ja U-16 tsooniturniirid 
Otsustati: Kinnitati, et U-18 tütarlapsed mängivad tsooniturniiri kuupäevadel 19-20.03.2022 
ja U-16 tsooniturniirid toimuvad 29.04-01.05.2022 nagu varasemalt mõeldud. NB! U-16 
tsooniturniiriks võib kasutada vahemikku 22.04-24.04.2022 juhul kui kõik osalejad on nõus. 
Põhjus: Kattuvus koolivaheajaga. 

 
2. U-20 EMV finaalid 
Vaadati üle noortekoondiste kalenderplaan ja peatreenerite soovid ning selle kattuvused U-
20 EMV-ga. 
Otsustati: Muuta poeglaste U-20 EMV finaali aega. Uued U-20 EMV finaalide kuupäevad 
poeglastel 25-27.03.2022 ja tütarlastel 15-17.04.2022. 
 
3. Treenerite koolitused 
Mure, et koolitusi vähe. Mitu ideed kuidas, kunas ja kes võiks koolitada said läbi arutatud. 
H.Rikand suhtleb ja leiab aja R.Rikberg-O.Lüütsepaga ja samuti otsib võimalusi leida 
koolituse võimalus TÜ Kliinikumiga.  
Lisaks võiks olla koolituse teemaks kohtunike-treenerite ühisseminar-koolitus, et hooaja 
lõpus ning hakul läbi arutada, mida üksteiselt oodatakse. Suurem koostöö treenerite-
kohtunike vahel. 
Otsustati: H.Rikand proovib suhelda ja leida ajad niipea kui võimalik. 
 
4. Treenerite ja mängijate käitumine 
Kohtunike poolt on tulnud mitmeid kaebusi treenerite platsiäärse käitumise osas. Seda 
nii meistriliigast kui noortevõistlustelt. Põhilised kriitikanooled R.Tatrik ja M.Pärsik 
suundadel.  
Lisaks jäi silma U-18 poeglaste finaalturniiril silma poiste ääretult üleolev ja ülbe 
suhtumine nii vastase kui kohtunike suhtes.   
Otsus: Leida võimalus treenerite-kohtunike ühisseminariks ja võimalik eetikakoolitus 
mängijatele. Vt. punkt 3. 
 
5. Mängijate koormused 
On tulnud mitmeid murenoote, et noormängijate koormused on kohati liiga suured ja 
sellest tulenevad mitmed koormusvigastused ja traumad. Eriti puudutab see Audentese 
(nais)mängijaid. Lisaks on tulnud kaebusi, et kolm järjestikust päeva mängimist lõhuvad 
juba täiskasvanueas noori eriti palju ning näiteks Audentese SG noortel puudub seejärel 
ka võimalus koormus maha võtta, sest meistriliiga mängud jätkuvad. Lisaks paljudel 
teistelgi veel esi- ja meistriliigad jne. 
Otsus:  
H.Rikand ja M.Sagar proovivad aprilli lõpuks välja joonistada U-20 võistlussüsteemi, mis 
annaks võimaluse mängida kodus-võõrsil süsteemis. Ettepanekud ja variandid tuleb 
valmis saada paar nädalat enne EVTK üldkoosolekut. 
Lisaks kaalutakse võimalust, et Audentese naiskond mängib ainult Balti liigat ja Eesti 
karikavõistlusi. 
 


