Peatreenerite valimise ja Eesti Maadlusliidu treenerite nõukogu moodustamise
põhimäärus
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Peatreeneriks kandideerimiseks peab kandidaat peale konkursi välja kuulutamist
esitama EML juhatusele oma nägemuse vastava maadlusstiili ja vanuserühma
aastaplaanist koos oma nägemusega/kaaskirjaga ning eelarvega.
Eelarves tuleb ära näidata peatreeneri nägemus EML kulude ning koondislaste
klubide rahaline panus. Kandideerida võib ühes stiilis ka mitmele vanuserühma
peatreeneri kohale.
Kandideeritav peab omama Eesti Spordiregistris kehtivat maadlustreeneri
kutsetunnistust.
Juhul, kui ametikohale ükski kandidaatidest ei kvalifitseeru, on juhatusel õigus leida
vastav isik ilma konkursita.
Peatreenerid kinnitatakse juhatuse otsusega.
EML juhatuse poolt valituks osutamisel on peatreeneri ametiaeg 2 aastat v.a
täiskasvanute peatreener, kelle ametiaeg on 4 aastat.

Peatreenerite õigused ja kohustused:
- teeb EML juhatusele ettepanekud koondvõistkonna moodustamiseks ja
vajadusel ettepanekud koondvõistkonna koosseisu muutmiseks;
- koostab koondvõistkonna kalender- ja treeningplaanid;
- koostab koondvõistkonna eelarve ja esitab selle EML treenerite nõukogule
(TRN) kinnitamiseks.
TRN eesmärk ja ülesanded
TRN eesmärgiks on Eestis harrastatavate maadlusliikide arendamine ja kõrgete
sportlike tulemuste saavutamine.
Eesmärgi saavutamiseks täidab TRN järgnevaid ülesandeid:
- koostab iga-aastase TRN tööplaani;
- koostab raamjuhiseid maadlusalase tegevuse kohta;
- töötab välja tiitlivõistlustele pääsemise kriteeriumid;
- töötab välja edetabelite punktisüsteemid;
- kinnitab koondiste kandidaatide treenerite ja peatreeneri tööplaanid;
- jälgib koondiste treeningplaanide täitmist;
- esitab EML juhatusele kinnitamiseks tiitlivõistlustele sõitva koondise
koosseisu;
- esitab EML juhatusele kinnitamiseks koondise kandidaatide võistlussõidud,
kui nendeks kasutatakse EML vahendeid;
- jälgib raha kasutamist vastavalt treening- ja võistlusplaanidele;
- valib välja ja määrab rahvusvahelised võistlused, milledest osavõtt on vajalik
koondistele;
- loob Eesti võistluste süsteemi;
- kaasates kohtunike kogu ja klubitreenereid valmistab ette Eesti võistluste
juhendid ning kalenderplaani;
- koos klubitreeneritega koostab Eesti koondvõistkondade võistluste plaanid;
- annab soovitusi klubitreeneritele ja abistab igati võistlejate ja võistkondade
ettevalmistamisel;
- valmistab ette metoodilisi materjale treeneritele treeninguteks ja võistlusteks
ettevalmistamiseks, sh maadluse kui õppeaine materjale;
- hoolitseb treenerite järelkasvu, väljaõppe, täiendõppe ja kvalifikatsiooni eest,
sh koostab treenerite täiendõppe programmid ja määrab nende läbiviimise
vormid;
- teeb kokkuvõtteid, valmistab ette ja levitab kaasaegset teaduslikku
õppematerjali;

- teeb statistilisi kokkuvõtteid sportlaste ja organisatsioonide tegevuse ning
tulemuste kohta, koostab edetabeleid ja muud sarnast;
- propageerib igati maadlussporti ja tegelemist maadlusega;
- annab periooditi hinnangut tulemustele, tegevusele ja treeneritele;
- määrab aastate parimad sportlased, spordiklubid ja treenerid ning teeb
ettepanekud EML juhatusele nende tunnustamiseks;
- teeb EML juhatusele ettepanekuid toetusteks ja kulude katmiseks;
- osaleb aktiivselt EOK maadlustreenerite kutsekomisjoni töös;
- vaatav üle Audentese ja Tääksi kandidaatide nimekirjad ning esitab sobivusel
EML juhatusele kinnitamiseks.
Koosseis
EML juhatuse poolt valitud peatreenerid kuuluvad automaatselt TRN. TRN kuulub
automaatselt ka üks EML juhatuse liige, kes peab seejuures omama Eesti
Spordiregistris kehtivat maadlustreeneri kutsetunnistust. Eelnimetatud EML juhatuse
liige on ka automaatselt TRN esimees.
Eesmärgi ja ülesannete täitmiseks moodustatakse vastavalt vajadusele TRN
alakomisjonid. Näiteks statistika, võistluste, edendamise, treeningmetoodika,
treenerite väljaõppe, noortespordi, varustuse ja koondvõistkondade alamkomisjon.
Alakomisjoni juht kaasab vajadusel liikmeid ka väljast poolt TRN.
Tööjuhend
TRN koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kahe kuu
jooksul. Koosoleku kutsub kokku TRN esimees või tema puudumisel EML
peasekretär, teatades sellest ette TRN liikmetele vähemalt 7 päeva.
Koosolekul arutamist vajavad küsimused edastavad peatreenerid, klubide ja seltside
esindajad kirjalikus vormis (e-mail) kas TRN esimehele või EML peasekretärile.
Jooksvad küsimused võib TRN esimees lahendada ka telefoniküsitluse teel või emaili teel. Koondiseid puudutavate küsimuste arutamisel kaasatakse vajadusel TRN
alakomisjonid ning ka sportlased. Otsused tehakse hääletuse teel ning enamus
häältearv on määrav. Kui peaks juhtuma, et häälte arv on võrdne siis TRN esimehe
hääl on määrav. TRN liikmed võivad osaleda koosolekul ka läbi telefoni või muu
suhtluskanali (nt. Skype vms).
TRN koosolekud protokollitakse ja TRN otsused edastab TRN esimees EML
juhatusele kirjalikult või digitaalselt allkirjastatult. Protokollija valitakse kokku

tulnud koosseisust või täidab seda kohustust EML peasekretär või muu EML töötaja
( kui protokollija ametit peab EML peasekretär või muu töötaja siis tema ei oma
hääleõigust).
Üks kord aastas kutsutakse kokku EML treenerite üldkoosolek, millel
hääleõiguslikeks liikmeteks on Eesti Spordiregistris kehtivat maadlustreeneri
kutsetunnistust omavad EML liikmesklubide treenerid. EML treenerite
üldkoosolekul tehakse kokkuvõtted aastasest tegevusest ning tehakse ettepanekuid
otsuste ja plaanide muutmiseks.

