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EESTI KARATE FÖDERATSIOONI TREENERITE NÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS  

1. ÜLDOSA 

Ees7 Karate Föderatsiooni treenerite nõukogu (edaspidi TN) on Ees7 Karate Föderatsiooni 
(edaspidi EKF) põhikirjaliselt eAenähtud nõukogu, mille valib ja kinnitab juhatus.  

TN-l on aruandluskohustus EKF üldkoosoleku ja EKF juhatuse ees.  

TN on EKF allorganisatsioon ja ei ole seega iseseisev juriidiline isik. 

2. TREENERITE NÕUKOGU KOOSSEIS JA LIIKMED 

TN koosseisu moodustavad ja valitakse EKF liikmesklubide karatetreenerite hulgast, kes omavad 
vähemalt EKR 5 keh7vat karatetreeneri kutsetaset. 

TN koosseis on kuni 7 (seitsme) liikmeline. 

TN koosseisu kuulub automaatselt Ees7 karatekoondise peatreener, kes ei tohi olla samaaegselt 
EKF juhatuse liige ega TN esimees. 

TN liikmed valitakse ja kinnitatakse 4 (neljaks) aastaks. 

TN liikmeks kandideerimiseks kuulutab juhatus välja konkursi. Uus TN koosseis kinnitatakse 
hiljemalt 20 päeva peale konkursi lõppemist juhatuse otsusega. Kuni uue TN koosseisu või vana TN 
jätkamise kinnitamiseni keh7vad volitused vanal TN-l. 

3. TREENERITE NÕUKOGU JUHTIMINE 

TN valib esimesel koosolekul enda liikmete hulgast esimehe asetäitja. 

TN esimees peab omama vähemalt karatetreeneri EKR 6 kutsetaset. 

TN tööd korraldab selle esimees, kes võib sõnaõigusega osa võAa EKF juhatuse koosolekutest. 

TN koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid miAe harvem, kui kord kvartalis.  

TN koosolekud kutsub kokku TN esimees või tema puudumisel TN asetäitja või peasekretär 
teatades sellest kirjalikult (e-maili teel) eAe vähemalt 7 (seitse) päeva. Koosoleku kutses 
märgitakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja koosoleku päevakorra punk7d. 

TN koosolekud protokollitakse ning protokoll saadetakse 7 (seitsme) päeva jooksul EKF 
peasekretärile, kes edastab selle kõikidele EKF liikmetele. 

TN koosolek omab otsustavat jõudu, kui kohal on vähemalt ühe võrra rohkem kui pooled TN 
liikmetest. Kui pärast esimest kutset ei kogune otsuste vastuvõtmiseksks piisav arv liikmeid, siis 



kutsutakse TN uues7 kokku 2 (kahe) nädala jooksul. Pärast teist kutset on TN otsustusvõimeline 
olenemata kokkutulnud liikmete arvust.  

4. TREENERITE NÕUKOGU ÜLESANDED 

Koostab iga-aastase TN tööplaani. 

Esitab EKF juhatusele kinnitamiseks 7itlivõistlustele sõitva koondise. 

Töötab välja ja vajadusel uuendab 7itlivõistlustele pääsemise kriteeriumid. 

Koostöös peatreeneriga koostab koondise treeningplaanid ja võistluskalendri. 

Koostöös peatreeneriga ja peasekretäriga koostab koondise eelarve ja esitab selle EKF-i juhatusele. 

Jälgib koondise treeningplaanide täitmist. 

Esitab eAepaneku EKF juhatusele kinnitamiseks võistlussõidud, milleks kasutatakse EKF vahendeid. 

Teeb EKF juhatusele eAepanekuid toetusteks ja kulude katmiseks. 

Koos peatreeneriga analüüsib ja teeb kokkuvõAeid ning sta7s7kat koondise esinemisest 
7itlivõistlustel. 

Teeb eAepaneku ja esitab juhatusele aasta parimate sportlaste, spordiklubide, treenerite ja 
kohtunike tunnustamiseks. 

Kaasates Kohtunike Kogu, Ees7 Karate Liiga (edaspidi EKL) juhatuse ja klubide treenerid ja 
valmistab eAe Ees7 võistluste kalenderplaani. 

Teeb igakülgset koostööd EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite hindamiskomisjoniga, et tagada 
treenerite jätkusuutlik koolitamine koos koolituskalendriga.                                                                                                                                                                                                              

Teeb koostööd Kohtunike Koguga, sekretariaadiga ja klubitreeneritega tagamaks omavahel sujuv 
suhtlemine ja arusaam karate võistlustel. 

Treeneritööd puudutava kirjaliku-, pildi-, ning videomaterjali kogumine, läbitöötamine ja 
levitamine EKF liikmesklubide hulgas. 

Abistab, koostöös peatreeneriga, igakülgselt klubide treenereid nende koondisesse kuuluvate 
sportlaste ja võistkonna eAevalmistamisel võistlusteks.  

Teeb eAepaneku EKF juhatusele EKF-i musta vöö (DAN) omistamise EKF treeneritele sellekohase 
reglemendi alusel. 

Teeb eAepanekuid TN põhimääruse ja EKF treenerite ning karatekade koolitust ja muud tegevust 
käsitlevate dokumen7de koostamiseks, või koostab neid ise ning vajadusel esitab eAepanekud TN 
põhimääruse muutmiseks.   

Muude treenerite tööd puudutavate küsimuste lahendamine, mida EKF või EKF juhatus TN-le 
delegeerib. 

5. TREENERITE NÕUKOGU LIIKMELISUSE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 



TN liige saab ise igal ajal oma volitused lõpetada, esitades vastava avalduse EKF juhatusele. Liikme 
volitused lõpevad EKF juhatuse vastava otsuse kuupäevast. 

TN tegevuse võib lõpetada oma otsusega EKF juhatus või EKF üldkoosolek. 
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