TALLI NNA KURI STI KU GÜMNAASI UM
STEN KAS KMAN
4. A KLASS

D MI TRI BUDÕLI N
J UHENDAJ A KÜLLI RATASSEPP

SI SSEJ UHATUS
Käesol ev t öö on kirj ut atud kaheksakor dsest Eesti mei strist j udos, j udotreenerist ja j udokooli
raj aj ast Dmitri Budõli nist. Valisi n sell e tee ma, kuna t egel en ise j udoga j a Dmi tri Budõli n on
ol nud ka mi nu treener.
Töö koosneb nelj ast osast. Töö esi mene osa kaj astab Dmi tri Budõli ni lapsepõl ve, teises osas
käsitlesi n te ma sportlaskarj ääri, kol mas osa räägib t e ma treenerit ööst ni ng nelj anda osana on
teht ud i nt ervj uu Dmi tri Budõli ni ga.
Inf ot Dmitri Budõli ni koht a sai n pea mi selt Internetilehekül gedelt, i nter vj uust sportl ase
endaga j a üks fot o t öös päri neb erakogust.

D MI TRI BUDÕLI NI LAPSEPÕLV JA ELU
Dmi tri Budõli n sündi s 1. märt sil 1974. aast al Tallinnas. Tal on
kaks aast at noore m vend Al eksei, kes on samuti kuul us
j udokas. Koolis käis ta Talli nna 19. Keskkoolis. 1
Lapsena t egel es ta kaheksa aast at uj umi sega. Lapsepõl ves
tahtis ta saada hoopi s arsti ks. 1993. aast al l õpet as ta Talli nna
Pol üt ehni ku mi el ektrot ehni ku eri al al. Pärast seda asus ta t ööl e
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Aut obussi koondi sesse elektri kuna. 2 1999. aast al ast us ta Eesti- Ameeri ka Äri kolledži sse ja
o mandas kõrghari duse. Te ma hobi de j a huvi de hul ka kuul uvad arvuti, l ugemi ne, jal gpall ni ng
pai nt ball. Dmitri Budõli n on abi el us ja tal on üks poeg.

D MI TRI BUDÕLI NI SPORTLAS KARJ ÄÄR
1999. aast ast hakkas Dmi tri Budõli n t egel e ma judoga Dvi gat eli Lasna mäe spor di keskuses j a
te ma esi meseks treeneriks oli Feli ks Saakj an. Teda on treeni nud ka Davor Vl aškovac. Oma
esi mese medali, mis oli pr onks, saavut as Dmitri Budõli n aast a pärast treeni ngut e al ust a mi st.
Suuri maks sportli kuks saavut useks peab t a ise 2001. aast al saavut at ud 3. koht a Eur oopa
mei stri võistl ust el.
Eri nevat elt Eesti ja rahvusvahelist elt või stl ust elt ni ng
t urniiri delt on t a kogunud kokku 24 medalit, millest 11 on
kul d,

6 hõbe- ja 7 pronks medali d. 3

Sa mas on ta

kaheksakor dne Eesti mei st er j udos. Aast at el 1997–2005
kuul us t a Eesti j udokoondi sesse. 1997. ja 1998. aast al
pärj ati ta oma kehakaal us Põhj a maade mei stri ks. Tänaseks
on Dmi tri Budõli nil j udo 4- dan.

BUDÕLI N TREENERI NA J A JUDOKLUBI
Aast ast 2005 on Dmitri Budõli n tegut senud treeneri na. Al guses osal es ta ka venna Al eksei
Budõli ni treeneri na. 2008. aast al omandas t a treeneri I V kut set ase me. 4 Sa mal aast al l õi ta
j udokooli Budoli nn, olles ise kl ubi peatreener. Lisaks te mal e on kl ubis treenerit eks vend
Al eksei Budõli n (II kat egoori a treener ja j udo 4- dan), Al eksandr Tśerednitśenko (III kat egoori a
treener ja j udo 2- dan) ni ng Sergei Mar melj uk (III kat egoori a treener ja j udo 3- dan). 5
Judokool Budoli nn t egutseb Talli nnas j a Maar dus. Treeni ngut el e on oodatud j udohuvilised
al at es 4. el uaast ast kuni täiskasvanut eni välja. Loo muli kult on treeni ngud eakohased.
Väi kse mad al ust avad sumoga, kus ol uli ne on püstijää mi ne matil. Edasi t ul evad võtt ed ni ng
suure mat el on või mal us omandada ni ng ka kasut ada val uvõtt ei d. Li saks treeni ngut el e j a
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või stl ust el e korral dab kl ubi eri nevai d pereürit usi ja l ast el e suvi sei d treeni ngl aagrei d.
Dmi tri Budõli ni vahest tunt ui mad õpil ased on Grigori Minaški n j a Georgi Ladõgi n. 6 Gri gori
Mi naški n

on

saanud

näit eks

j udo

Maailma kari kasarj a

Ma ail ma mei stri või stl ust el kol manda koha.

Geor gi

et apil

tei se ja j uuni ori de

Ladõgi ni arvel on mit u j uuni ori de

pr onks medalit Eur oopa mei stri võistl ust elt ja kõrgei d kohti teist elt rahvusvahelist elt või stl ust elt.

I NTERVJ UU DMI TRI BUDÕLI NI GA
Mi ll al Te t ulite mõttel e hakat a maadl usega tegele ma?
Ma ei taht nud, isa viis mi nd saali. Ma ei t undnud ennast j udokana.
Kui vanalt Te trenni l äksite?
Ma oli n 9 aast at vana.
Kes oli Tei e esi mene treener?
Feli ks Saakj an.
Kas al gus t undus raske?
Väga raske. Ma al ust asi n vane mat e poi st ega.
Mi ll al tuli esi mene võit või stl ustel ?
Aast a pärast ma võitsi n kol manda koha.
Kui vanalt t uli hakat a val uvõttei d tege ma?
Me õppi si me val ut ehni kat kohe j a kasut asi me seda võistl ust el.
Mi s vahe on j udol ja sambol ?
Need on sar nased spor dial ad. Judos on kägi st ami ne, sa mbos seda ei ole. Sa mbos on j al a
val ut ehni ka, j udos ei ole. Rii ded on eri nevad - j udos on ki mono j a püksi d, sa mbos j ope,
l ühi kesed püksi d ja spetsiaalsed j al anõud.
Mi t u korda ol ete osal enud EM-il ? Ja mit u korda ol ete t ul nud Eesti mei stri ks?
E M-il ol en osal enud 7 korda, 8 kor da t uli n Eesti mei stri ks.
Mi s on Tei e suuri msportli k saavut us?
3. koht EM-il.
Mi ll ega tegel ete praegu? Keda treenite? Mi da saab trenni s õppi da?
Juhi n Judokooli ja treenin l apsi.
Mi ll ega tegel ete vabal ajal ?
Veedan oma vaba aeg perega, mängi n Pai nt balli.
Mi ll al l õite spordi kl ubi Budoli nn? Mis t unne on j uhti da j udokooli ?
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27. j uulil 2008 sündi s Budoli nn. Uhkus, rahulol u, rõõ m sell est, et või me anda edasi oma
tead mi si.
Mi da tähendab mõi ste „dan“?
Dan – j udo mei stri tase med.
Kas kõi ki del e l astel e sobi b j udo?
Mui dugi! Judo on uni versaal ne spor di al a. Peami ne ees mär k on arendada l apse füüsilisi
o madusi, koor di nat si ooni, osavust, pai ndli kkust. Sa muti kasvat a me me hisust, järj epi davust,
tagasi hoi dli kkust ja aust ust teist e i ni mest e vast u.
Mi da peab tege ma, et saavut ada el us nii palj u kui Tei e ol ete saavut anud?
Peab ol e ma ees mär k j a soov! Ei t ohi kart a t ööd j a raskusi! Naerat ada, ar mast ada oma t ööd!

KOKKUVÕTE
Töö t ege mi ne oli huvit av, sest sai n sell est ise palj u uusi tead mi si. Töö kaj ast ab Eesti j udoka
Dmi tri Budõli ni el u, sportl askarj ääri ja praegust el u treeneri na. Uue koge muse pakkus
i nt ervj uu t ege mi ne Dmi tri Budõli ni ga. Ta oli lahkesti nõus mi nu küsi must el e i nt erneti teel
vast a ma.
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