
 
 
 

                                       
                                                  tel: + 372 5152 607 

                     E-post: evl@vehklemisliit.ee 
www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

EVL juhatuse koosolek 15.05.2018 

Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 12:00-15:00 

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Margus Hanson, Indrek Madar, Ian Nelis, 

Jevgeni Karavajev ja peasekretär Olga Truuse. Puudusid järgmised juhatuse liikmed: Innar 

Mäesalu, Sulev Saareväli. Koosolekut juhatas Margus Hanson ja koosolekut protokollis Olga 

Truuse. 

Päevakord: 

1. Mees- ja naiskoondiste kinnitamine tiitlivõistlusteks 2018 

2. Noortekoondiste 2017/2018 hooaja kokkuvõte 

3. Noortefondi toetused 2018 

4. Ajalooraamatu koostamisest ja esitlemisest 

5. 2018 esimese kvartali kulude/tulude ülevaade 

6. Noortekoondiste peatreenerite valimine hooajaks 2018/2019  

7. Põhikirja uuendamine 

8. Tokyo 2020 projekti seis 

9. Muud teemad 

9.1. Ettepanek juhatuse otsuse täiendamiseks (juhatuse koosolek 10.01.2018 p. p 7.2.) 

 

Päevakorra teema nr 1:  Mees- ja naiskoondiste kinnitamine 

tiitlivõistlusteks 2018 

Meeste koondis: 

Meeste koondise peatreener Peeter Nelis esitas juhatusele ettepaneku kinnitada 2018 

tiitlivõistluseks meeste koondis järgmises koosseisus: Nikolai Novosjolov, Sten Priinits, 

Peeter Turnau ja Jüri Salm. 

Juhatuse otsus (hääled: 4 - poolt): Võttes aluseks EVLi koondiste moodustamise reeglid 

(http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/reitingupunktid/) ja peatreener Peeter Nelise  
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seisukoha kinnitada 2018 hooaja EM-ks ja MM-ks koondis järgmises kooosseisus: Nikolai 

Novosjolov, Sten Priinits, Peeter Turnau ja Jüri Salm. 

 

Naistekoondis: 

Vastavalt EVLi koondiste moodustamise reeglile 

(http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/reitingupunktid/), esitas Naiskoondise peatreener Kaido 

Kaaberma seisukoha koondise kinnitamiseks lähtudes edetabelist (edetabel: 

http://www.vehklemisliit.ee/naised-reiting-2018/) ja edetabeli viie esimese naisvehkleja 

treenerite ja peatreeneri hääletamise tulemustest. Treenerite ettepanek kinnitada 2018 

tiitlivõistlusteks koondis järgmises koosseisus: Julia Beljajeva (Eesti edetabelis nr. 

1),  Kristina Kuusk (Eesti edetabelis koht nr. 2), Erika Kirpu (Eesti edetabelis koht nr. 3) 

ja  neljandaks liikmeks Irina Embrich (Eesti edetabelis koht nr. 5). (Hääled jagunesid 4 häält 

Irina Embrich ja 2 häält Katrina Lehis (Eesti edetabelis koht nr. 4)). 

 

Juhatuse liikmed tutvusid hääletamise tulemustega ja otsustasid (hääletamise tulemused: 4 

poolt): 

Kinnitada 2018 tiitlivõistluste koondise liikmeteks : 

Vastavalt peatreeneri ettepanekule arvata EM ja MM koondisesse võistkonna võistlusteks 

Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu, Irina Embrich. 

 

EM individuaalvõistlusele määrata koondisesse EVL naiste edetabeli esimesed 4 sportlast 

seisuga 15.05.2018 : Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu, Katrina Lehis. 

MM individuaalvõistluse koondise osas hetkel otsust vastu ei võeta ja selleks koguneb juhatus 

esimesel võimalusel. 
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Päevakorra teema nr. 2: Noortekoondiste 2017/2018 hooaja kokkuvõte 

Noorte koondiste peatreenerid (Meelis Loit, Sergei Bobrov ja Juhan Salm) esitasid juhatusele 

2017/2018 hooaja ülevaatlikud kokkuvõtted. 

Juhatus võttis kirjalikud kokkuvõtted teadmiseks. Enne järgmise 2018/2019 hooaja algust 

palub juhatus noortekoondiste peatreeneritel juhatuse koosolekul  esitada  uue hooaja plaanid 

ja eesmärgid, mille üheks osaks on ülevaade  ja analüüs tehtud tööst eelmisel hooajal. 

 

Päevakorra teema nr. 3: Noortefondi toetused 2018 

 

Vastavalt konkursi korrale laekus kolme klubi (SBSK Draakon, Musketär, Tartu Kalev) 

taotlused.  

 

Juhatuse liikmed tutvusid esitatud taotlustega ja lähtudes Noortefondi rahajaotamise 

printsiipidest otsustasid (hääletamise tulemused: 3 poolt ja 1 – erapooletu): 

2018 Noortefondi rahajaotus: 

Musketär  - 2700 eurot 

SBSK Draakon – 1000 eurot 

Tartu Kalev – 300 eurot 

 

Päevakorra teema nr. 4: Ajalooraamatu koostamisest ja esitlemisest 

 

Juhatus otsustas anda Eesti Vehklemise ajalooraamatu koostajale teada, et raamatu esitluse 

planeerime novembrisse. Soovitatav raamatu valmimise tähtaeg 01.11.2018. 

 

Päevakorra teema nr 5: 2018 esimese kvartali kulude/tulude ülevaade 

Peasekretär, Olga Truuse, tutvustas 2018 aasta I kvartali tulude/kulude analüüsi. Juhatus võttis 

tulemused teadmiseks.  
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Päevakorra teema nr.6: Noortekoondiste peatreenerite valimine hooajaks 

2018/2019 

 

Tähtajaliselt ja normidekohaselt laekus noortekoondiste peatreenerite kohale viis taotlust: 

Meelis Loit kandideerib naisjuunioride koondise peatreeneri kohale; 

Juhan Salm kandideerib meeskadettide koondise peatreeneri kohale; 

Sergei Bobrov kandideerib meejuunioride koondise peatreeneri kohale; 

Martti Moosus kandideerib naiskadettide koondise peatreeneri kohale; 

Helen Nelis-Naukas kandideerib naiskadettide koondise peatreeneri kohale. 

 

Juhatus otsustas kinnitada 2018/2019 hooajaks: 

Meelis Loit naisjuunioride koondise peatreeneri kohale; 

Juhan Salm meeskadettide koondise peatreeneri kohale; 

Sergei Bobrov meesjuunioride  koondise peatreeneri kohale. 

 

Kuna naiskadettide koondise peatreeneri kohale esitati kaks avaldust, otsustas juhatus enne 

otsuse tegemist kohtuda mõlema kandidaadiga. 

 

2018/2019 hooaja naiskadettide koondise peatreeneri küsimuse võtab juhatus oma juunikuise 

koosoleku päevakorda. 

 

Päevakorra teema nr. 7: Põhikirja uuendamine 

 

Peasekretär saadab kolme juristile/advokaadibüroole juhatuse liikmete poolt koostatud 

muutmise/korrigeerimise ettepanekud ja küsib hinnapakkumist. Uuendatud põhikirja 

valmimise tähtaeg 25.05.2018. 
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Päevakorra teeme nr. 8: Tokyo 2020 projekt 

 

EVL  poolt projekti vedajaks on Indrek Madar. Madar tutvustas turunduskampaania tegevusi. 

Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja kiitis  toimunud ja plaanitavad tegevused heaks.  

 

Päevakorra teema nr. 9: Muud teemad 

 

9.1. Ettepanek juhatuse otsuse täiendamiseks (juhatuse koosolek 10.01.2018 p. p 7.2.). 

Kohtunike lähetamisest kadettide ja juunioride etappidele alaliidu eelarvest.  

 

Ettepanek: sõnastuse muudatus: kohtunike lähetamisest alaliidu eelarvest - see tähendaks, et 

reegel kehtib kõikide vanusegruppide ja võistluste kohta. 

 

Juhatus leidis, et EVLi 2018 eelarve ei võimalda eelnevalt kehtestatud reegli muutmist.  

 

Juhatuse otsus: pöörduda teema juurde tagasi 2019.aasta eelarve koostamise käigus 

(hääletamise tulemused – 4 poolt) 

 

 

  

Margus Hanson                                                                  Olga Truuse 

Koosoleku juhataja                                                             Protokollija 
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