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EVL juhatuse koosolek 19.01.2015 

 

Koosoleku koht ja aeg: Riigikogu, Lossi plats 1A, Tallinn 15165, kell 16:00-20:30 

Kohal EVL juhatuse liikmetest: president Margus Hanson, Helen Nelis-Naukas, Raido 

Mägi, Innar Mäesalu, Jevgeni Karavajev, Andres Lipstok, Meelis Loit. 

Puudus juhatuse liikmetest: Indrek Madar 

Külaline: Epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma 

Koosolekut juhatas: Margus Hanson 

Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

 

Päevakord:  

1. EVL 2015 aasta eelarve esimene lugemine 

2. Mees- ja naiskonna 2015.a. ettevalmistusplaan ja eelarve 

3. Treenerite töörühma ettepanekud  

4. Üleminekud klubides 

5. Kadettide ja juunioride EM. Koondise kandidaadid ja finantseerimise põhimõtted 

6. Muud küsimused 

 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

EVL 2015 aasta eelarve esimene lugemine 

EVL peasekretär Jüri Salm esitas EVL 2015.a. eelarve tulud-kulud. Planeeritud tulud on 

eelarves 677814 € ja kulud 672309 €.  

Eelarve läbis esimese lugemise. Eelarve teine lugemine toimub järgmisel EVL juhatuse 

koosolekul 9. veebruaril 2015.a. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra punkt nr. 2 

Mees- ja naiskonna 2015.a. ettevalmistusplaan ja eelarve 

Esitati mees- ja naiskonna 2015.a. ettevalmistusplaan ja eelarve. EVL juhatus võttis 

informatsiooni teadmiseks. Eelarve läbis esimese lugemise. Vajalikud täiendused viiakse sisse 

järgmiseks EVL juhatuse koosolekuks (9. veebruaril 2015.a.). 

 

Päevakorra punkt nr. 3 

Treenerite töörühma ettepanekud 

Vastavalt treenerite töörühma poolt tulnud ettepanekutele otsustas EVL juhatus: 

1) Haapsalus 22.11.2014 toimunud Tulevik I etappi poiste epees võistlussarja Tulevik 

etapina mitte arvestada. Põhjenduseks valesti arvutatud turniiritabel. Noorte 

spordimeisterlikkuse punkte (rahapunktid) arvestada, välja arvatud vehklemisklubi En 

Garde noorvehklejate puhul. Samuti ei arvestata punkte Eesti edetabelites. Tuleviku 

ühe etapina läheb poiste epees arvesse 25.04.-26.04.2015 Tartus toimuv „Tartu 

Lootused 2015“ turniir. 

2) U23 Euroopa meistrivõistlustele (22.04.-26.04.2015) kvalifitseerumisel arvestatakse 

Eesti täiskasvanute edetabelit seisuga 23.02.2015. 

3) Suveuniversiaadi vehklemiskoondise moodustamisel arvestatakse Eesti täiskasvanute 

edetabelit seisuga 20.04.2015. 

 

Ühtlasi arutas EVL juhatus ka treenerite töörühma liikmete osalemise üle töörühma 

koosolekutel. Probleemiks on liikmete vähene osavõtt koosolekutest. EVL juhatus tegi 

treenerite töörühmale ülesandeks teha konkreetne ettepanek olukorra lahendamiseks. 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra punkt nr. 4 

Üleminekud klubides 

EVL juhatus otsustas muuta klubist klubisse ülemineku reeglit järgnevalt: 

1. EVL võistlussüsteemis võib sportlane esindada ühel kalendriaastal ainult kahte klubi; 

2. Klubist üleminek teise klubisse võib toimuda mistahes ajal, arvestades tingimust, et 

ühel kalendriaastal võib klubi vahetada ainult ühe korra; 

3. Noorsportlasele ülemineku (kuni juunioride vanuseklassini) loa andmise (võistlemaks 

teise klubi eest) aluseks on sportlase isiklik avaldus Eesti Vehklemisliidule, millel on 

senise klubi ja uue klubi volitatud esindajate kinnitus. Alaealise sportlase eest teeb 

avalduse lapsevanem; 

4. Juhul kui klubid omavahel kokkuleppele ei jõua noorsportlase ülemineku osas, siis 

rakendatakse järgmist reeglit: 

Sportlase poolt teenitud noorte spordimeisterlikkuse punktid: 

- Ülemineku aastal 100 % eelmisele klubile 

- Järgneval aastal 50 % eelmisele ja 50 % uuele klubile 

- Alates kolmandast aastast 100 % uuele klubile 

NB! Kui üleminek toimub teise poolaasta sees (01.07.-31-12.), loetakse ülemineku aastaks ka 

järgnevat aastat ja punktid 100 % eelmisele klubile. 

Lisaks tuleb uuel klubil või ülemineval noorsportlasel tasuda üleminekutasu eelmisele klubile 

iga klubis oldud õppeaasta eest: 

- esimesed 3 aastat 15 € aastas 

- alates 4. aastast 25 € aastas 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorrapunkt nr. 5 

Kadettide ja juunioride EM. Koondise kandidaadid ja finantseerimise põhimõtted 

EVL juhatus otsustas finantseerimise kadettide ja juunioride EMil Mariboris 24.02.-

05.03.2015. Tagada 100 %line finantseering kogu EMi ajaks (kadetid ja juuniorid) järgmistele 

sportlastele: 

Karoliine Loit – täidetud kadettide B-kriteerium 100%, Eesti juunioride esinumber 

Ruslan Eskov – täidetud kadettide B-kriteerium 100%, Eesti juunioride esinumber 

Finantseerida 100%liselt koondise vanemtreenereid kogu EMi ajaks (kadetid ja juuniorid): 

Meelis Loit – naiskadettide koondise vanemtreener, Karoliine Loiti treener 

Natalja Kotova – meeskadettide koondise vanemtreener, Ruslan Eskovi treener 

Finantseerida 100%liselt juunioride koondiste vanemtreenerit Juhan Salmi juunioride 

võistluste ajaks. Lisaks otsustati tasuda kõikide sportlaste individuaalsed osalustasud, 

võistkondade osalustasud ja teha kõikidele sportlastele ja vanemtreeneritele reisikindlustused 

võistluste ajaks. 

 

Päevakorrapunkt nr. 6 

Muud küsimused 

Arutati vehklejate kokkutuleku üle. Vehklejate kokkutulek toimub 25.07.-26.07.2015 Tuksi 

Spordibaasis. Kokkutuleku raames viiakse läbi ka Eesti veteranide meistrivõistlused 

epeevehklemises. 

 

 

Margus Hanson                                                                                                               Jüri Salm 

Koosoleku juhataja                                                                                    Koosoleku protokollija 

http://www.vehklemisliit.ee/

