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Protokollija: Tiina Kass 

Koosoleku teemad: 

1. EM 2021 võistlustele pääsemise kvalifikatsiooni kinnitamine 

2. EMV edasilükkamine 

3. EM võistluste pääsemise juhendi välja töötamine ja kinnitamine. 

4. Toimkonna liikmete ülesanded. 

5. Noortemääruste uuendamine. 

6. Uute liikmete kaasamine. 

7. Treeneritele kohtunikelt tagasiside vormi välja töötamine. 

 

Arutelud: 

1) EM 2021 võistlustele pääsemise kvalifikatsiooni kinnitamine. 

Arutelu teemal. 

Otsus: Kvalifikatsiooniks 3 võistlust 

1. kvalifikatsiooni võistlus 29 mai KevadAkro, OMAsaalis, Akrobaatika Kool 

2. Maia võistluste punkte kui kõik 3 klubi osalevad (videod 21 - 25 mai). 

3. Erika saalis 13. juuni kvalifikatsiooni võistlus. 

 

Kui mõni üksus on karantiinis vm tervislikel põhjustel ei saa osaleda,  siis leitakse, vastavalt olukorrale, 

võimalus ja aeg uuesti võistelda.  



Üksused (2) kes said kõige rohkem kahelt võistluselt/kvalifikasioonillt kohtunikelt kõige rohkem punkte 

kokku saavad pääsu EM-le.  

Muu ettepanek ja arutelu: Maia videod võiks hinnata ka oma kohtunikud igaüks iseseisvalt kohtunike 

koolituse mõttes.  

2) Mida teha EMV´iga 13. juuni? Kas edasilükkamine oktoober - novembrisse? 

Arutelu teemal. 

Otsus: 13.juuni EMV lükkub edasi sügisesse. 13. juuni toimub kvalifikatsioonivõistlus ERIKA saalis.  

3) EM võistluste pääse juhendi lõpuni välja töötamine ja kinnitamine.  

Arutelu teemal.  

Otsus: Kvalifikatsiooniks kõik Eesti võistlustlused, mis  on tingimused täitnud. Võistlustel kohtunike 

punktid summeeritakse. Loevad keh võistluse punktid.  

Arutelus: Kas toimkonnal on õigus teha lisa kvalifikatsiooni võistlus, mis on määrava kaaluga. Kui pikatl 

kehtivad võistlused. Mis teha noorteklassis tulevate sprotlastega. Kuidas saaks EMV anda suurema 

konfidsendi? 

 Muu arutelu: Kohtunikud kvalifikatsiooni võistlustel.  

Peakohtunik peab jälgima, et igast klubist on võimalusel võrdne arv kohtunikke. Reaalsuses ei ole sama 

kohtunikke eri klubidest sama arv.  

Edaspidiseks ettepanekud: Kutsuda väliskohtunik peakohtunikuks, kuid see on väga suur lisakulu. Võiks 

kutsuda välisvõistlejaid nt Open Tallinn võistlustele. Või küsida võimlemisliidult, kas saab toetada 

väliskohtuniku osalemist. 

4) Kuidas enda ülesannetega läheb? 

Kaia: ei ole teinud. Praktika Tallinna Ülikooli õpilastele võimlemistreeneri praktikale. Ülesande 

täpsustus: Tavaliselt saab üliõpilane kas ainepunktid või rahaline tasustamine. Kõik on 

koolipraktika (vaatluspraktika + reaalne praktika) ja  peab saama kõik spordialad läbitud. 

Süvendatult ei ole neil mõistlik seda teha. Kui tavaliselt ka praktika juhendajat tasustatakse. Kes 

seda tasustab? Seega ülikoolil ei ole huvi erafirmasse praktikale saata. 

Võib ülikool võib teha eraldi valikainena võimlemise praktika - koostööpartner. 

Nt TTÜ laseb käia igas erafirmas praktikal. Juhendaja tasu saab vaid riigiettevõtetes. Klubidele 

praktika läbiviimine kasu: võimlemisõpetaja oskab õpetada võimlemist, klubi võib saada treeneri, 

lapsed tulevad trenni kui on saanud võimlemist rohkem. 

Anni: Meene väljatöötamine 27 punkti saanule. Ei ole tegelenud. Peab süvenema mis lapsi 

motiveerib. Varsti võtab ette. 

Heidi: kutsekomisjoni asjad. Praktilisel eksamil peab tegema nii soojenduse kui lõdvestuse. 1,5 h 

treeningtunni pikkus. 



Diana: Sõnavara - ei ole teinud. Saan keskenduda mai v juuni. 

 

Muu info: Laagrikasvataja kutse esmasel taotlemisel -uuendus alates 2021.  Kehtiva treeneri 

kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada koopiaid haridust tõendavast dokumendist (v.a 

abitreeneri kutse), esmaabikoolituse ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid  täiendõppe 

läbimise tõendeid. 

Laagrikasvataja kutse taastõendamisel uuendus alates 2021. Kehtiva treeneri kutsetunnistuse 

esitamisel ei ole vaja esitada koopiaid haridust tõendavast dokumendist (v.a abitreeneri kutse), 

esmaabikoolituse ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid  täiendõppe läbimise tõendeid. 

 

5) Noortekavade määruste uuendamine Eestis. 

a) Praegu Eestis on: Valida 3 elementi, millest üks on hüppeelement (tumbling). 2 

ülejäänud elementi peavad olema valitud kas painduvus- (flexibility), püsi- (stand) või 

osavus (agility) elementide hulgast ning igaüks erinevast tüübist. Lisaelemendid on 

lubatud.  Mujal 2 erinevat peab olema, nõutud 3 elementi. 

Otsus: Praegu muudatust ei tee kuni tuleb UEGl ametlik noorte juhend välja. 

b) Kuidas tariifilehtede märgitakse raskusväärtus valikelementidel. Praegu nõue: 

Valikelemendid tuleb deklareerida nullväärtustusega. Kas lisada, et valikharjutustes 

tariifilehtedel peab märkima harjutuse raskusväärtuse, kuid seda ei arvestata 

raskusväärtuse arvutamisel. 

Otsus: jah, lisada valikharjutustes tariifilehtedel peab märkima harjutuse raskusväärtuse, kuid 

seda ei arvestata raskusväärtuse arvutamisel. 

 

6) Uued abikäed toimkonna juhatuse liikmena.  

Ametlikult keeruline. Kõik klubid peavad olema kohal. Hea tava on see, et ühest klubist on 1 

liige. Kaasame vabatahtlike abilisi. 

Merit võtab ise kohtunike teemad endale. 

Tiina - kvalifikatsiooni teema.  

Marite ja Lisette mõtlevad kas tahavad järjepidevalt aidada, kuidas aidata või mida võiks teha. Nt 

abistada sõnavara koostamisel Dianat. 

 

7) Treeneritele kohtunikelt tagasiside küsimise vormi välja töötamine. 

Arutelu teemal.  

Välismaal: Ankeet (treener, võimlejad, küsimus). Esitad peakohtunikule. Kui peakohtunik suudab 

ära seletada, siis annab ise vastuse. Kui vajalikuks peab siis kutsub kokku teised kohtunikud.  

Meil võib olla nt ekraan seinal kus näed kohe punkte. 

Mis hindamise märkimise süsteemi kasutavad iluvõimlejad? Kas on selliseid äppe vm süsteeme, 

mis ei eelda tab-idesse investeerimist?  

 Otsus: Kui on ideid siis palun kirjutada Meritile. Anni uurib äppe. 



8) Kaia küsimus: on 10 klassi huviline uurimis tööks, et kas on anda mingi teema? Võimlemise või  

akrobaatika ajalugu. 

Seda saab kasutada ära toimkonna töös, nt kas võttes aluseks kust edasi minna või on piisavalt 

hea, et kasutusse võtta. 


