
Treenerite nõukogu koosoleku protokoll

Aeg: 08.09.22 kl 10.00-12.00
Koht: Üle veebi, Google Meet
Osalejad: Urmas Karlson, Andri Lebedev, Rene Mandri, Jaan Veeranna, Janek Järva.
Protokollis Kristina Kapajeva

Päevakord:
1. TN struktuur ja valimine 2023
2. Võistluse segamisele järgneva karistuse reglementeerimine
3. Noorte rahastamisjuhend 2023
4. Järgmine TN koosolek

1.1. TN struktuur

TN’i kuuluvad viie ala esindajad: maantee, maastik, CX, trekk ja BMX ja TN esimees. Igalt
alalt kuulub treenerite nõukokku üks esindaja. Ala saab esindada vähemalt 5 kategooriat
omav treener.
Struktuur sai kinnitatud EJL juhatuse koosolekul. Lepiti kokku, et maastiku alla kuulub ka
downhill.
Uute alade tuleku eelduseks on EMV toimumine.
TN iga ala juures tegutseb ala komisjon/aktiivgrupp.
Spordiala komisjoni võib kuuluda üks liige klubi kohta, kellel on litsents (treener, ala koondise
treener, manager, jne). Ametlikult EJL juhatuse poolt kinnitatud koondiste treenerid saavad
osaleda oma ala komisjonide töös ilma, et esindaks mõnda klubi.
Ala komisjoni aktiivsuse tagamine toimub grupi sees, põhimõtete ja instrumentide loomine
on TN esimehe ülesanne.

1.2 TN valimine eelseisva aastal

Klubid esitavad oma kandidaadid TN esimehe ja ala komisjoni liikme kohtadele. Tegemist
peab olema erinevate inimestega. Iga ala kohta saab klubi esitada ühe kandidaadi, üks
inimene võib olla ka mitmes ala komisjonis.

Alakomisjoni liikme kandidaati esitav klubi peab olema alaga seotud selle kaudu, et klubi
sportlased on osalenud möödunud hooajal ala EMV'l.
Ala komisjon valib enda esindajate hulgast ala esindaja TN’i.
TN esimehe valivad välja TN alade esindajad klubide poolt esitatud kandidaatide hulgast.

Hääletused toimub veebis ja tulemused on salvestatud taasesitatvas vormis.

TN ala esindajate ja esimehe kinnitamine toimub treenerite üldkogul 2023.
Täpsem kord on sätestatud dokumendis “ TN struktuur ja valimiskord”.

TN esimees kaasab koosolekutele protokollija.

2. Võistluste segamisele järgneva karistuse reglementeerimine



Hoovad eelpool kirjeldatud olukorra märkamiseks ja lahendamiseks on kohtunike käes.
Tuleb julgustada kohtunikke sekkuma häiriva käitumise ilmnemisel.

Lepiti kokku, et võistluste segamist ja teiste võistlejate mõjutamist  käsitletakse avaliku korra
rikkumisena.

3. Noorte rahastamisjuhend 2023

Toimus arutelu punktis 1.1 sätestatud treki rahastuse suuruse üle. Otsustati jätta
muudatusteta.

Otsustati jätta juhendist välja punkt 2.5

4. Järgmine TN toimumise aeg ja päevakord

TN toimub 3.10 kl 10.00.
Arutatakse reglemendi muudatusi ning klubidele  seatakse muudatusettepanekute esitamise
tähtajaks 23.10.22


