
EEVL Trampoliinvõimlemise toimkonna koosolek

Tallinn, 11.01.2020
Algus kl 11:05
Lõpp  kl 12:48

Kohal: 7 inimest 5-st klubist.
Sigrid Pedoson, Karin Joala, Katrin Kaasik, Paavo Kuldkepp, Anneli Kuldkepp,
Natalia Cherneyko, Tene-Riin Vaarmann

Päevakord
1. Trampoliinvõimlemise käekäik 
Tene-Riin alustas teemat väljendades muret trampoliinvõimlemise käekäigu üle Eestis
viimase aasta jooksul. Toimusid erinevad sõnavõtud klubide esindaja ja Tene-Riinu
poolt.
Tene-Riin tegi ettepaneku, et kui mõni sportlane (kes on osalenud Eesti MV või Eesti
KV) soovib vahetada klubi, siis uue klubi juht/treener annab sellest teada vastava
klubi juhile/treenerile. Kõik osapooled olid sellega nõus.

2. Eesti KV 2019
Arutleti Eesti KV 2019 korraldamise üle.

3. Tiitlivõistluste korraldamine Eestis
Tene-Riin tutvustas EEVLi tegutsemiskorras määratud võistluste korraldamise
tingimusi. Olulisemad punktid meie toimkonna jaoks:

 võistlusplatsil ja soojendusalal võivad olla ainult need võistlejad, kes
hetkel/järgmisena võistlevad

 arvete väljastamine – olla tähelepanelik, et arve väljastatakse peale seda, kui
on viimane võimalus muuta võistlejate arvu võistlusel

 ajakava – ajakava muutumisel teavitada kõiki osapooli esimesel võimalusel
 üldi se l t peaks o lema võ is t luspäeva lõpp h i l j emal t 20:00 –

Trampoliinvõimlemise toimkonna juhatuse koosolekul 19.09.19 otsustati, et
päev võib olla pikem, kui on võimalik võistlusi korraldada ühe päevaga.

 Julgestajate olemasolu võistlustel – julgestajaid ei pea olema; selguse huvides
võiks panna võistlusjuhendisse kirja, kas korraldaja pakub julgestajaid ning
milline on plaanitud batuutide asetus.

 Võistluskalender 2020 – DMT EMV toimuvad koos Trapsi II turniiriga 28.-
29.03, TRA EMV toimuvad Paides 2.-3.05; DMT ja TRA EKV toimuvad
Tartus 28-29.11.

4. EM 2020 koondis
Võistlejatest jõudis juhatuse poolsele hääletusele üks võistleja:

 Krete Kaasik – 4 poolt, 0 vastuhäält
Treener:

 Katrin Kaasik – 4 poolt, 0 vastuhäält
Kohtunik

 Sigrid Pedoson – 4 poolt, 0 vastuhäält

Jooksvad teemad



Tene-Riin uuris, kas on plaanis korraldada treenerite koolitus. Hetkel ei paistnud
kellelegi selle vastu huvi.

Koosoleku juhataja: Tene-Riin Vaarmann
Protokollija: Sigrid Pedoson


