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Täiuslik ja loogiline võistluskalender

• Kuidas kalender kokku pannakse?

• Mis sõltub meist ja mis mitte?

• Milline on EKJL-i komisjonide roll kalendri koostamisel?

• Kuidas kalendri koostamisel kaasa lüüa?

• Pisut 2021. aasta kalendrist.

• Võistluste toimumiskohtade valik.

• Mis juhtub, kui koroona edasi kimbutab?



Juhendid, võistlusmääruste muudatused

• Olulisemad juhendimuudatused:

• karikavõistluste formaadi muutmine ja uued alad

• miks mõned muudatusettepanekud läbi ei läinud

• võistlusmääruste muudatustest tulenevad juhendiparandused 



TREENER JUHENDAB SPORTLAST

•Viibides selleks lubatud kohas

•Õpilast enda juurde kutsudes järgib ohutusnõudeid

• Teades, et kehtivat korda rikkudes karistatakse mitte 
treenerit, vaid tema õpilast



TREENER VALMISTUB VÕISTLUSTEKS 
AEGSASTI
• Treener uurib põhjalikult võistlusjuhendit ja ajakava

• Valib oma õpilastele sobivad alad

• Teeb õigeaegse ülesandmise



ENNE VÕISTLUSTE ALGUST SELGITAB 
TREENER ÕPILASTELE
• Kust saab kätte võistlejanumbrid ja kuidas neid kandma peab

• Kus asub kogunemiskoht, millal sinna minna tuleb ja mida seal 
tegema peab

• Kuidas toimida siis, kui tuleb üheaegselt mitmel alal osaleda



TREENER TULETAB ÕPILASTELE MEELDE

• Milliseid asju võistluspaika kaasa võtta ja seal kasutada ei tohi

• Võistlusriietus peab olema puhas ja korrektne

• Võistluspaigas ei tohi süüa ja kleepuvaid jooke juua

• Praht pannakse alati ja ainult prügikasti

• Naelikutes ei tohi minna tribüünidele ja abiruumidesse



TREENERI NÕUANNE 
NOORSPORTLASTELE
• Tutvustamisel naerata, kummarda, tõsta kätt või lehvita

• Autasustamisel võta müts peast, tunnusta konkurente

• Võistlejate väljatoomisel kõnni korralikult rivis

• Hümnide mängimise ajal tõuse püsti või peatu

• Kui sa kohtuniku otsusega rahul pole, esita suuline protest



MÕNED TARGUTUSED

• Lapsed on alati nutikamad, kui arvata oskame

•Kohtunikul on (peaaegu) alati õigus, mistõttu pole 
temaga vaidlemine kasulik

•Kõik arusaamatused ja eriarvamused leiavad alati 
lahenduse, ka siis, kui lahendus teile ei meeldi

•Ka kohtunik on inimene! Ära aja teda kurjaks!



Tänan kuulamast!


