
Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosolek nr.5 15.04.2009 
 
Päevakorra punkt nr. 1 
2009.a. Kadettide ja Juunioride MM 
Kadettide ja juunioride vanemtreener Viktor Kirpu saatis võistlustest kirjaliku aruanne. Tema 
hinnang võistluste tulemustele oli rahuldav.  
Otsustati: 

 Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks, nõustus vanemtreeneri tulemuste hinnanguga.  
 Paluda treenerite nõukogul arutada kadettide ja juunioride vanemtreeneri kandidaate  

järgmiseks hooajaks ja esitada oma ettepanek juhatusele kinnitamiseks. 
 
Päevakorra punkt nr. 2 
Varustuse jagamine 
Kuulati ära Viktor Zuikov’ i arvamus Belfasti MM-il doonorabina Eesti Vehklemisliidule 
eraldatud varustuse põhimõtetest, arutati klubidelt saadetud kirju. 
Otsustati: 

 Kinnitada Juhatuse varasemat otsust, et võistlusülikonnad ja maskid saavad: Katrina 
Lehis, Gaia - Marianna Siim, Georg - Marten Lanno, Sten Priinits, Kristina Kuusk. 

 Relvad, terad, juhtmed, kindad jäävad Eesti Vehklemisliitu järgnevaks jagamiseks, 
tiitlivõistlustele sõitvate koondise liikmete vahel. 

 Peasekretäril kindlustada antud otsuse täitmine.  
 
Päevakorra punkt nr. 3 
Noorteraha jagamine 
Otsustati: 

 Kinnitada noorteraha jaotus klubide vahel. 
 Kuni 31.12.2010.a. arvestatakse klubile noortespordi tulemuslikkuse toetust ja Eesti 

edetabeli punkte kõigi sportlaste tulemuste eest, kes esindavad Eesti Vehklemisliitu 
kuuluvaid klubisid, olenemata sportlase kodakondsusest. 
Alates 01.01.2011.a. ei võeta noortespordi tulemuslikkuse toetamisel ja Eesti edetabelis 
arvesse juuniorite või täiskasvanute vanuseklassi kuuluvate sportlaste tulemusi, kes on 
võõrriigi kodanikud. Kuni sportlase kuulumiseni kadettide vanuseklassi (k.a.) 
arvestatakse klubile noortespordi tulemuslikkuse toetust ja punkte Eesti edetabelisse 
kõigi Eesti Vehklemisliitu kuluvate klubide sportlaste tulemuste eest, olenemata 
sportlase kodakondsusest   

 
Päevakorra punkt nr. 4 
Klubide ja juhatuse vaheline info liikumine 
Otsustati: 

 Juhatuse ja treeneritenõukogu otsused peavad olema EVL kodulehel kättesaadavad 5 
päeva jooksul pärast istungite toimumist. 

 
Päevakorra punkt nr. 5 
Eelarve läbivaatamine ja kinnitamine 
Arutati eelarvet ja võistlussõitude finantseerimist. 
Otsustati: 

 Kiita heaks EVL 2009.a. eelarve ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks. 
 U-23 Euroopa Meistrivõistlused – eraldada EVL reservfondist 10 000.- krooni kahe 

sportlase võistlustel osalemise toetamiseks (a. 5 000.- krooni sportlase peale). Tagant 
järgi kompenseeritakse medali võitnud sportlase kõik osavõtukulud. 

 Universiaad – Eesti Vehklemisliit ei finantseeri. 
 Treeneritenõukogul töötada välja uued kadettide- ja juunioride koondise liikmete 

võistlussõitude finantseerimise kriteeriumid ja esitada juhatuse kinnitamiseks. 



 
Päevakorra punkt nr. 6 
Stipendiumid 
Täpsustati varemmääratud stipendiumitega seotud üksikasju. 
 
 
Päevakorra punkt nr. 8 
Eesti Spordi Biograafiline Leksikon 
Otsustati: 
Tõnu Nurk jääb kontakt isikuks. 
 
 
Päevakorra punkt nr. 9 
Kohapeal algatatud küsimused 
 
Otsustati: 

 Kiita EVL peatreeneri esitatud 2009 – 2012 Olümpia projekt heaks. 
 EVL üldkoosolek toimub 14.05.2009.a. kell 15:00, EOK majas alljärgneva 

päevakorraga: 
EVL Arengukava kinnitamine 
Põhikirja muutmine 
2009 aasta eelarve kinnitamine 
Juhatuse liikme valimine 
 Järgmine EVL juhatuse koosolek toimub 14.05.2009.a. kell 14:00, EOK majas. 
 Maksta Kadettide EM Bourges 2009.a. tulemuste eest stipendiumid alljärgnevatele 

sportlastele ja treeneritele: 
Võistkondlik kuldmedal. 
Sportlased: Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Katrina Lehis, Gaia - Marianna Siim  
Treenerid: Natalja Kotova, Viktor Kirpu, Helen Priinits, Jüri Salm  
Kadettide EM Bourges 2009.a. individuaalne kuld. 
Sportlane: Julia Beljajeva, Treener: Natalja Kotova 

 
 
Nikolai Novosjolov 
   EVL peasekretär 
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