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Päevakord: 
 
1. Konkurss noortekoondiste vanemtreenerite leidmiseks  
EVF sekretariaat kuulutas 02. novembril 2022 toimunud Treenerite Kogu juhatuse otsuse 
alusel välja konkursi poeglaste 2009.a. ja nooremad ning tütarlaste 2009.a. ja nooremad 
noortekoondistele vanemtreenerite leidmiseks. Taotluse esitamise tähtaeg oli 
30.november 2022. Taotluses tuli esitada oma lühinägemus koondise komplekteerimise, 
tegutsemise ja eesmärkide kohta ning lisada taotleja lühi-CV. Taotlused esitati 
elektrooniliselt evf@evf.ee 
 
Tähtajaks laekus poeglaste 2009.a. ja nooremad konkursile kahe kandidaadi avaldus: 
Argo Meresaar ja Igor Šakirov. Tütarlaste 2009.a. ja nooremad konkursile ühe kandidaadi 
avaldus: Hendrik Rikand. 
 
Otsus:  
Hääletusel osales meili teel ka Raigo Tatrik.  
Poeglaste treeneri hääletuse tulemus:  Argo Meresaar 7 häält. 
Tütarlaste hääletuse tulemus: Hendrik Rikand 6 häält, ( H.Rikand hääletusel ei osalenud). 
 
Esitada EVF juhatusele kinnitamiseks: 
Poeglaste 2009.a. ja nooremad noortekoondise vanemtreeneriks Argo Meresaar. 
Tütarlaste 2009.a. ja nooremad noortekoondise vanemtreeneriks Hendrik Rikand. 
 
2. Muljetati 2007.a. tütarlaste koondiste EEVZA turniiri tulemuste üle ning arutati kunas 
koondis edasi toimetab. Vaadati üle, ega ei teki kokkulangevusi meie üldkalendriga. 
R.Tatrik tegi kirjalikult ka põhjalikuma kokkuvõtte. 
 
3. Muud teemad: 
 
Ettepanek: kaasata laiem tasustatud treenerite ring noortekoondiste juurde. Maksta tasu 
vajadusel näiteks kuni 4-le staffi liikemele (sealhulgas ÜKE või füsio treener)  
 
Lisaks arutati, et EVF-l võiks olla arst või füsioterapaut, kes tegeleks noortekoondistega ja 
oleks olemas igal hetkel kui tekib mure. Suvisel perioodil oleks ta täiskasvanute juures 
abiline ja noortekoondiste juures põhkohaga. Talvisel perioodil seotud Audentesega. Füsio? 
Ja arst? 
Meeste ja naiste juures füsios abis, noorte juures põhis. Palusime Kert Toobalil ja Mihkel 
Sagaril teemaga alaliidus edasi toimetada. 
 
Arutati laekunud soovi muuta U-16 EMV toimumisaega seoses koolinoorte rannavõrkpalli 
MM-ga.  
Otsus: kalendrit ei muudeta, kuid tulevikus proovitakse ka selle võistlusega kalenderplaanis 
arvestada. 
 
Arutati tekkinud muresid seoses noortevõistlustega, kust ühegi muudatuseni esialgu ei 
jõutud, küll tekkis ideid, mis muudatusi võiks välja pakkuda treenerite üldkogul arutamiseks. 
 



 
 
 


