
EEVL Trampoliinvõimlemise toimkonna üldkoosolek 2021

Zoomis
Algus kl 12:05
Lõpp kl 13:15

Kohal: Juhatuse liikmed: Sigrid Pedoson (BG), Karin Joala (SK Traps), Katrin
Kaasik (SK KATI), volitatud esindaja Evelin Kuldkepp (AK Twister).

Koosoleku käik:
Sigrid Pedoson juhatas koosoleku sisse.

Päevakord
1. 2020 aasta kokkuvõte ja 2021 aasta plaanid on esitatud EEVL
üldkoosoleku jaoks ja eraldi neid enam ei puudutata

2. Viia läbi hääletus WAGC 2021 võistlejate osas
1. Krete Kaasik (SK KATI, sünd 2000) – TRA – 4 poolt, 0 vastu, 0

erapooletut
2. Arabel Pedoson (SK BG, sünd 2009) – TRA + DMT – 3 poolt – TRA, 4

poolt DMT, 1 vastu – TRA, 0 vastu – DMT, 0 erapooletut
3. Caius Priit Riisalu (klubita, sünd 2009) – TRA + DMT – 2 poolt, 2 vastu,

0 erapooletut
4. Rafael Karu (SK BG, sünd 2010) – TRA + DMT – 2 poolt, 2 vastu, 0

erapooletut

OTSUS: Krete Kaasik TRA, Arabel Pedoson TRA+DMT, Caius Priit Riisalu
TRA+DMT, Rafael Karu TRA+DMT.

3. Treenerid WAGC
Võimalikud treenerid: Sigrid Pedoson, Katrin Kaasik - 4 poolt, 0 vastu, 0
erapooletut.

OTSUS: Treenerid on Sigrid Pedoson ja Katrin Kaasik.

4. Kohtunikud WAGC
Võimalikud kohtunikud: Salme Ojasild – 4 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

Kui FIG peaks tegema Eesti trahvi ühe kohtuniku puudumise eest, siis selle
tasumise kohustus jääb Krete ja Caius Priidu kanda..

OTSUS: Kohtunik: Salme Ojasild.

5. Muud kohtustused, ametikohad WAGC
Võimalikud Team Managerid: -
Võimalikud HoD: Rein Riisalu – 4 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

OTSUS: HoD on Rein Riisalu, kui soovib.



Reisi planeerimise osas: Salme, Krete ja Katrin soovivad korraldaja majutust.
Sigrid, Arabel ja Rafael plaanivad majutust omal käel. Riisalude majutuse
kohta info puudub. Lennupiletitega tegeleb igaüks ise.

6. Riided WAGC
Dressid ja t-särgid EEVList. Poiste võistlustrikood jäävad samaks. Tüdrukud
leiavad ise endale treening- ja võistlustrikood.

7 . Riigi esinduse määramine rahvusvahelistele tiitlivõistlustele
tingimused ja kord
Tingimused, mis pandi paika üldkoosoleku otsusega 24.05.2016:

 kohtunik - osalenud vähemalt ühel FIG sanktsiooniga võistlusel
hinnataval alal

 t r ee n e r - o s a l e nu d v äh e m a l t ü he l F I G s a n k t s i o o n i g a
trampoliinvõimlemise võistlusel

 täiskasvanud sportlased - pääsenud finaali vähemalt ühel FIG
sanktsiooniga võistlusel

 lapsed/noored sportlased:
 pääsenud finaali Eestis toimunud vähemalt 70% osaletud võistlusel

käimasoleval hooajal;
 osalenud vähemalt ühel välismaisel turniiril, mis on korraldatud

koos FIG sanktsiooniga võistluse raames (nt. Frivolten Cup,
Scalabis Cup, LOULÉ CUP, Nissen Cup)

 18-21. aastane võistleja, kes soovib võistelda WAGC, peab Eesti
sisestel turniiridel esitama WAGC nõudmistele vastavat esimest
seeriat

Täiendavad tingimused kõikidele sportlastele
 sportlane soovib ise võistlema minna
 vanemad on majanduslikult võimelised ja valmis tegema vajalikke

väljaminekuid
 sportlane peaks olema Eestis omavanuste seas üks parimaid JA

parem või võrdväärne endast nooremate sportlastega Eestis 
  seeriate sooritus ja raskus peavad olema konkurentsivõimelised

vähemalt eelmise aasta esimese 60% tulemustega (ehk sportlase
ideaalne sooritus peaks tagama talle koha vähemalt esimeses 60%)
WAGC vastavas vanusegrupis

 sportlase klubil on võistlustele saata sobiv treener
 sportlase klubil on võistlustele saata sobiv/vastava ala kohtunik

Hääletus: 4 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

O T S U S : Riigi esinduse määramine rahvusvahelistele tiitlivõistlustele
tingimused ja korras tehtud muudatused vastu võetud

Jooksvad küsimused:
– täiskasvanute vanuseklassi võistluste korraldamine Eestis – hakkame

korraldama alates 2022.
– Eesti MV ja Eesti KV nõudmiste/vanuseklasside ülevaatamine tuleb

teha aasta lõpus seoses uue CoP kasutuselevõtuga.



Koosoleku juhataja: Sigrid Pedoson
Protokollija: Sigrid Pedoson


