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Päevakord: 
1. Hooaja paremate kinnitamine 
Otsus: Oma arvamuse esitas 25 treenerit. Arutati võrdse punktisumma saanute pingerida. 
Kinnitati nimekiri ja edastada EVF juhatusele lõplikuks kinnituseks. 
 
2. Noorte treenerite punktitabel ja paremate noortetreenerite kinnitamine 
Otsustati: Kinnitatada punktitabel, mis oli koostatud hooaja 2021-2022 Eesti noorte 
tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste põhjal U16, U18 ja U20 vanuseklassides. 
 
3. EVF noorte võistluste võistkondade registreerimise ja litsentside vormistamise 
kord 2022-2023 hooajal 
Otsus: Kinnitati ja võrreldes eelmise hooajaga muudatusi ei tehtud. 
 
4. Noortevõistluste juhendid-süsteemid-korraldus, osalus ja litsentsitasud U16, U18 
(tsooniturniiri korraldamine), U20.  
Otsus: Noorte tiitlivõistlused peetakse samadel põhimõtetel, kui hooajal 2021-2022, kuigi 
oli 1.juunil 2022 toimunud EVTK üldkogul otsustatud, et muudetakse EVF KV ja EMV U20 
vanuseklassi finaalturniiride mängimise süsteemi, Klubide hulgas tekitas planeeritav 
muudatus suurt vastuseisu ning seega otsustati, et algava hooaja jooksul püütakse leida 
järgmiseks hooajaks sobiv uus süsteem. 
 
Osalus ja litsentsitasud jäävad samaks nagu hooajal 2021/2022. Ametlik mängupall on 
MIKASA V200W.  
Täiendada ka algaval hooajal juhendeid punkt.3 Võistluste süsteem osas: 
- Võistluste süsteem võib muutuda vastavalt EVF juhatuse otsustele, lähtudes Eesti 
Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti regulatsioonidest. 
 
5.Kasvatajaraha A tasemega mängijad hooajal 2022/2023 
Otsus: Vaadati nimekiri üle, kuhu lisatud eelmise aasta kõrgema vanuseklassi 
rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemuste põhjal sünniaastaga 2003 osalenud mängijad. 
A tase - U-20 või U-21 vanuseklassis noortekoondisesse kuulunud noormängija; B tase - 
kõik ülejäänud noormängijad. 
1) C24 ML-s kinnitada kasvatajarahad hooajaks 2022/2023 - 500 (B-tase) ja 1000 (A-tase) 
Summa on fikseeritud ja makstakse ka noorteklassis oleva mängija eest, kes mängib 
meistriliigas.  
2) Naiste ML-s kinnitada kasvatajarahad hooajaks 2022/2023 - 100 (B-tase) ja 200 (A-
tase) Summa on fikseeritud ja makstakse ka noorteklassis oleva mängija eest, kes mängib 
meistriliigas. 
 
6. Kalender 2022/2023 

 Hooaja kalender ja EVF tiitlivõistlused kalendris 
 Rahvusvahelised võistlused Baltic Cup, EEVZA, EM Q jne 
 Baltic Cup U19 klubide/spordikoolidele 

Otsus: Koostati EVF noortevõistluste 2022/23 kalendri projekt hooaja lõpuni ning edastada 
spordikoolidele, -klubidele 5.augustil. 
 
1, 2, 3, 4 ja 5 päevakorra punkti kohta info failidena Dropboxis kättesaadaval.  


