
 
EVTK juhatuse koosolek 
 
Aeg: 17.05.2022, kell 10.00 
Koht: Ibis Center Hotell 
Kohal: Merle Keerutaja, Riina Ernits, Andrei Ojamets, Hendrik Rikand, Sten Esna, Raul 
Reiter, Raigo Tatrik, Anatoli Kuprijanovitš 
Telefoni teel: Jaanika Jakobson 
Osalesid: Mihkel Sagar, Ülle Kama, Helen Veermäe, Rando Soome 
 
Päevakord: 
 

1.  Noorte võistlussüsteemid 
Otsustati: 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-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. 
 

2. Laekunud ettepanekud 
Vaadati üle treenerite poolt tulnud ettepanekud: 
 

• Ettepanek seoses laste vanusega (aastalõpu lapsed) 
Otsustati: Pika arutelu järel hääletati. Hääletega 6  vastu ja 3 poolt otsustati, et antud 
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. 
 

• Ettepanek, et U-14 vanuseklassis võiks olla rohkem võistlusi.  
Otsustati: Leiti, et 6vs6 võistluse lisandumine ja erinevad sõprusturniid ja-sarjad annavad 
võimaluse piisavalt mängida.  
 

• Ettepanek muuta finaalgrupis võistkondade arvu vähemaks, et hoida kokku 
majutuse arvelt 

Otsustati: Muudatus ei tooks olulist võitu ja turniirid oleks ikka kahepäevased. 
 

• Ettepanekud/kaebused teatud kohas kohtunike tegevuse ning turniiri 
organiseerituse taseme suhtes. 

Otsustati: Ülle suhtleb piirkonna vastutava kohtunikuga, kes hoiab korraldusel silma peal. 
 

3. 2008. tütarlaste koondise peatreeneri Andrei Ojametsa sõnavõtt 
Andrei vabandas, aga tõdes fakti, et peab isiklikel põhjustel loobuma 2008. tütarlaste 
koondise peatreeneri kohast. Ta on nõus jääma abiks ja aitama vastavalt võimalustele. 
Andrei ettepanek oli, et koondise peatreenerina võiks jätkata senine abitreener Hendrik 
Rikand ja teda abistada praegune vabatahtlik teine abitreener Jaanika Jakobson, kellel on 
antud vanuse tütarlastest väga hea ülevaade. 
Otsustati: 7 poolt häälega (Hendrik ja Jaanika hääletada ei saanud) anda peatreeneri 
ülesanded Hendrik Rikandile. Otsus saata EVF juhatusele kinnitamiseks. 
 
 



 
4. Kohtunikud-treenerid seminar/koolitus 
Idee oleks hooaja hakul teha üks treenerid-kohtunikud kokkusaamine, kus räägitakse 
selgemaks, mida ühes või teise vanuseklassis treenerid eeldavad vile juures ning mis 
joont sooviks hoida kohtunikud. See võiks aidata vältida igasuguseid suuremaid 
omavahelisi arusaamatusi hooaja sees. 
Otsus: Mõte on hea. Koht ja aeg täpsustamisel. 
 
5. Koolitused 
Võeti teadmiseks, et plaanis on korraldada koolitus meeste koondise peatreeneri 
vedamisel. Võimalusel juurde lisada veel paar koolitajat. Aeg ja koht täpsustamisel 
Lisaks tõdeti fakti, et tuleb korraldada koolitus koostöös TÜ Kliinikumiga. Proovime leida 
aja. 
Otsustati: Meeste koondise peatreeneri koolituse osas tegeleb edasi Rando Soome, TÜ 
Kliinikumi osas H.Rikand. 
 
6. Muud teemad 
Võeti teadmiseks, et Audentes/Noortekoondise naiskond mängib suure tõenäosusega 
ainult Eesti karikavõistlusi ja Balti liigat. Võistkonna liikmed, kes on U-20 viimases 
vanuses saavad play-offideks liituda oma kasvataja klubiga juhul kui see mängib 
meistriliigas. 
 
 
 


