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Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosolek 11.09.2013

Koosoleku toimumise koht: EOK maja 2. korruse nõupidamiste ruum (Pirita tee 12, Tallinn
10127).
Koosoleku aeg: 16.00-20.00
Kohal (EVL juhatus): Margus Hanson, Helen Nelis-Naukas, Andres Lipstok, Jevgeni
Karavajev, Innar Mäesalu, Raido Mägi, Meelis Loit
Puudus: Indrek Madar
Koosolekut juhatas: EVL president Margus Hanson Protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm

Koosoleku päevakord
1) EM ja MM kokkuvõte ning analüüs. Igor Tsikinjov
2) Vehklejad Audentese Spordigümnaasiumis. 2012/2013. õppeaasta kokkuvõte ja 2013/2014.
õppeaasta eesmärgid. Juhan Salm
3) Kadettide ja juunioride 2012/2013 võistlushooaja kokkuvõte ja analüüs. Juhan Salm
4) EVL sponsorluspaketid
5) 2013.a. II poolaasta riigi spordistipendiumid. Kandidaatide esitamine
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Koosoleku päevakorra punkt nr. 1
EM ja MM kokkuvõte ning analüüs. Igor Tsikinjov
Meeste koondise peatreener Igor Tsikinjov esitas EM ja MM võistluste kokkuvõtte ja
analüüsi. Lisaks Nikolai Novosjolovi maailmameistriks tulekule võib pidada kordaläinuks ka
EMi meeskonnavõistlust, kus saadi 7. koht. Tsikinjovi sõnul on Eesti epeemeeskond
võimeline võitma igat võistkonda maailmas, kuid see eeldab täielikku keskendumist ja
maksimaalset pühendumist kogu meeskonna poolt. Meeskonna tase ei ole veel nii hea, et
puhtalt „klassiga“ võita. Igat kohtumist ja torget tuleb võtta kui viimast. Tsikinjov pidas
meeskonna puhul oluliseks ka psühholoogilise stabiilsuse tõstmist.
EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja andis koondise esinemisele kokkuvõttes
hinde – Väga hea.
Koosoleku päevakorra punkt nr. 2
Vehklejad Audentese Spordigümnaasiumis. 2012/2013. õppeaasta kokkuvõte ja 2013/2014.
õppeaasta eesmärgid. Juhan Salm
Audentese treener Juhan Salm andis ülevaate Audentese treeningrühma treeningplaani
täitmisest 2012/2013 õppeaastal ja eesmärkidest eelolevaks hooajaks ja õppeaastaks.
Nii rühmatreenerite kui ka spordiarstilt saadud tagasiside kohaselt on noorsportlaste üldine
kehaline võimekus ning kohanemine suuremate treeningkoormustega olnud väga hea.
Paranenud on nii töövõime kui ka taastumine. Sportlike tulemuste poolest võib möödunud
hooaega pidada kordaläinuks. Tulevikku silmas pidades võiks Salmi arust Audentese
treeningrühma suuruseks olla 6-8 vehklejat.
EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja pidas oluliseks vehklejate kohtade arvu
suurendamist Audentese Spordigümnaasiumis. Juhatuse liige Jevgeni Karavajev ei olnud rahul
sportlaste treeningplaani ning treeningtingimustega. Karavajevi sõnul tuleks rohkem rõhku
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panna vehklemisele ja vähem üldfüüsilisele ning mainis ka et kergejõustikuareen ei ole koht
vehklemisharjutuste

tegemiseks.

Karavajevi

arvates

on

vaja

kindlasti

paranda

treeningtingimusi.
Koosoleku päevakorra punkt nr. 3
Kadettide ja juunioride 2012/2013 võistlushooaja kokkuvõte ja analüüs. Juhan Salm
2012/2013 hooaja Kadettide ja juunioride koondiste peatreener Juhan Salm esitas kokkuvõtte
ja analüüsi. Salm mainis, et koondiste juhendajana oleks ta kindlasti mõningaid asju saanud
veidi teisiti lahendada ja organiseerida. Positiivsena tõi välja hea läbisaamise ning mõistmise
nii koondislaste kui ka nende treeneritega. Seda vaatamata asjaolule, et kõikides küsimustes
alati ühel meelel ei olda.
EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Ühtlasi ootab EVL juhatus treenerite
töörühmalt ettepanekut uue 2013/2014 hooaja kadettide ja juunioride koondiste peatreeneri
osas.
Koosoleku päevakorra punkt nr. 4
EVL sponsorluspaketid
Juba teist juhatuse koosolekut järjest arutleti EVL sponsorluse ja PR-tegevuse üle. Käidi välja
ideid ja lahendusi hetkeolukorra parandamiseks.
Koosoleku päevakorra punkt nr. 4
2013.a. II poolaasta riigi spordistipendiumid. Kandidaatide esitamine
Esitati kandidaadid 2013.a. II poolaasta riigi spordistipendiumitele.
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