
Treenerite nõukogu istung 


Aeg: 10:15 - 08.10.2021


Asukoht: Tallinn, Tondi 84, EJL ruumid


Osalesid:


Rene Mandri- esimees

Jaan Veeranna- BMX

Jaanus Prükkel- trekk 

Andri Lebedev- maantee

Janek Järva- MTB

Urmas Karlson- EJL peasekretär


Video vahendusel:


Lauri Peil- cyclo cross


Protokollis Rene Mandri


1) Parimate sportlaste ja treenerite valimine.


Kontori poolt ette valmistatud ankeet täideti ja saadeti EJL juhatusele kinnitamiseks.

NSen1 jäeti lahtiseks, sest kaks võrdset konkurenti S.Puhu ja K.Kuldpepp, mõlemad Euroopa 
meistrid, üks XCO, teine mnt grupisõit. Sillel on eelis, sest tal on ka mitmed EMV kullad, mida 
Kristil pole. Samas maantee MM tulemas Kristil ja kui seal teeb reglemendi järgi väärika sõidu 
(top20), siis valitakse tema parimaks, sest tal rahvusvahelistelt tiitlivõistlustel kaks arvestatavat 
tulemust.

Noorte parimaks treeneriks valiti Madis Mihkelsi kodutreener Caspar Austa, aga tehti ka märkus, 
et Madist distantsilt juhendavale itaallasest treenerile tuleks tänusõnad, meene edasi saata.


2) Valupunkt- treenerite koolitused.


J.Veeranna- Avely Austa ja Kapajeva koolitamine toimus minu juures, 3.kat, täitsa toimis. Eriala 
koolitusi on vähe.

R.Mandri- Alaliit peab tugevamalt toteerima ja viima läbi koolitusi. 4+ kat. koolitusi pole üldse.

J.Järva- Meil Sakus ka treener ei saa pabereid teha, pole erialakoolitusi võtta.

J.V- alaliit peaks koordineerima koolitusi !

J.J- Jah, nii on.

J.V- Ka BMX sai sedasi alguse, et klubi tasandil kaasasime lätlasi, et kuidas esimesed sammud 
üldse teha. Mida kompetentsem inimene oma alal, seda lihtsamalt ta asjad selgeks teeb.

R.M - Teeme märgukirja EJL juhatusele, et meil ei ole treeneritele erialasi kohustusi ja alaliit ei 
koordineeri seda piisavalt. Peame panema vahendeid sellesse, et koolitusi koordineeritaks ja 
viidaks läbi. Kasvõi viima siit treenereid välja know how saama, et siin seda pärast edasi saaks 
anda. 

A.Lebedev: Me oleme tiksuva pommi otsas. Audenteses on selline probleem ka nüüd, et 3.kat 
koolitus saadakse kätte, aga eksami eest peaks maksma ja tegelt saaks algtaseme paberi 
Audentese omad kätte, EJL peaks Audentese noortel selle kinni maksma.

Kõik kes on kohal olnud, on nõus !

Karlson: Ma pole päris nõus, et alaliit peaks selle kinni maksma, summa ei ole suur ja mingit initsi-
atiivi peab ka noor ise ülesse näitama. Selge on see, et 5.kat treenerid saavad 3.kategooria tarvis 
koolitusi läbi viia. 




3) Koondistesse kvalifitseerumise normid, kas on vajalikud, millised kriteeriumid 
oleks mõistlikud? Kas iga välja minev sats peab olema koondis? 

Koondiste väljasõidud: 
J.J - Kuidagi peaks ikka olema reglementeeritud, et kas on koondis, mis välja läheb 
või mitte. 
J.V - BMX näitel, tegime piirangu, et viiakse välja igast klubist aasta jooksul kahele 
sõidule teatud arv vendi. Ülejäänud - mine ja tee kuidas ise tahad. 
A.L - Me ei saa minna külavõistlusele kui koondis, klubide vormis ikka külakatele. 
R.M - Kuidas MTB noored said minna J.J selja tagant mtb koondisena välja, nii ka 
ei saa, et spordiala ette määratud isikute selja tagant toimetatakse kontori soosin-
gul. 
J.V - BMX on paika pandud, kus ja mis on koondis, koondise poole peab olema 
koordineeritud. 
A.L - Ilma vastutava treenerita ei minda kuhugi. 
J.V- Kõik hakkab siit EJL kabinetist peale. 
A.L - Läksin ükskord naiste riietele järgi- need olid saadetud lapsevanemale. 
J.P- Lapsevanemad suhtlevad otse alaliiduga- klubi ja treeneriga peab suhtlema ja 
sealt peab info edasi minema. 
J.J- Kes komplekteerib, kes vastutab, mille alusel välja saadeti mtb noored, tekitas 
küsimusi küll. Miks ainult noored ja mitte MJ kaasa võtta? 
J.J- Võistlustel käimine peab olema koordineeritud, mitte et üks lapsevanem teeb 
ettepanekut. 
A.L - Lapsevanemaid ei saa kaasata võistkonna tervise huvides. 
J.V - Peab olema treener-koordineerija ja tingimused. 
R.M- Tingimused peab paika panema. 

Ettepanek EJL juhatusele: Koordinaator peab olema koondistel ja ei tohi lihtsalt al-
luda huvigruppidele ja koondiseid sedasi välja saata, et keegi lapsevanem veab 
eest ja keegi millegagi kursis pole. 

MNT- koondis algab M/N16 noorte olümpiaga, enne seda ei ole koondiste väl-
jasõite. Sealt edasi koordineerivad koondiste koosseise ja väljasõite treenerid või 
vastutav koordinaator, mitte keegi teine. Samuti pannakse paika sõitude finanantsp-
laan aasta alguseks eelarvet koostades. 

MTB - koondis M/N16 & M/N14 Euroopa MV, edasi juunioritest koondise tegevus ja  
koordineerivad koondiste koosseise ja väljasõite treenerid või vastutav koordinaat-
or, mitte keegi teine. Samuti pannakse paika sõitude finanantsplaan aasta al-
guseks. 

BMX- Koondisse kuulumine on eraldi reguleeritud juhendiga. Koondis vläheb välja 
EM & MM. Alaliit finantseerib ka noorter tegevust vastavalt juhendile. Üks mõte on 
panna ka koondise toetajate logod ka klubide särkidele, sest kasutatakse ka koond-
ise vahendeid klubi särgis võisteldes rahvusvahelisel areenil. Toetajal oleks ka 
sedasi palju suurem väljund. 



Trekk- EMV trekis peab toimuma aastast aastasse kindlal ajal. Koondistest hetkel ei 
saa rääkida. 

Cyclo Cross- Huvigrupid ise koordineerivad praegu. Tüdrukud, poisid ja vanakesed 
ise koordineerivad hetkel. Hea oleks kui oleks üks koordinaator. Koondise definit-
sioon on juunioritest alates ja tiitlivõistlused. (EM saab peale) 

R.M- Kas koondisesse pääsemiseks peaks olema piirnormid? 

A.L- Statuute panna ei saa, aga põhimõtteliselt peaks mingid funktsionaalsed näita-
jad paigas, et saaks üldse kandideerida. Samas hetkel võib juhtuda nii väikese 
kandepinna korral, et ei saagi koondist välja, sest valik jääb väikseks. 

U.K- Tiitlivõistlustele minek võiks olla fikseeritud ja kas ise finantseerides oleks 
mõte nad saata, kuigi tase ei võimalda? 

A.L- Ei peaks saama iga huvigrupp koondist esindada! 

4) Võistluskalender, noorte sõidud, täiskasvanute üritused, hääbuv harrastus-
sportlaste osalus üritustel - arutelu, ideed ja mõtted. 

Rene: Noortele võistlused iga rattaga võimalikuks, piirkonnapõhilised sõidud, klu-
bide teha. XCO sari ei arenda meil kõiki noori ega too ka neid sporti juurde 
massides, ka tehniliselt saab arendada teistmoodi, hetkel tegeleb xco lihtsalt teatud 
noortega, kellel on MTB ratas ja lapsevanem, kes tassib. Masse sinna ei too kui 
klubid ja nende treenerid pole kaasatud. Neid saab kaasata kohapeal juhul kui klu-
bide noored saavad sõitma tulla. Ei pea olema tänavasõidud, pargis sõidud lihtsatel 
radadel noortele ja sedasi saab kohapealseid noori kaasata. Tartu ümbruses pan-
eme kevadest Kommipommi lastesõidud käima. 

Janek: Ka meil on Sakus laste sari ja toimib päris tublilt, pole lihtsalt neid treenereid 
nii lihtsalt leida, kes trenni nad tooks. 

5) Muud küsimused. 

Trekk:  
J.P: Konkreetselt peavad kuupäevad paigas olema, aastast aastasse samal ajal. 
Veebruariks tuleb paika panna ja ei hakka praegu tegema Treki MV.  


