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EVL juhatuse koosolek 06.11.2016 

 

Koosoleku koht ja aeg: Haapsalu Spordihoone, 11:30-12:30 

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

Karavajev, Andres Lipstok, Meelis Loit, Indrek Madar, Innar Mäesalu 

Puudus juhatuse liikmetest: Raido Mägi 

Külaline: Epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma  

Koosolekut juhatas: Margus Hanson 

Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

 

Päevakord:  

1. Üldkoosoleku kokkukutsumine 

2. Treenerite töörühma kinnitamata ettepanekute arutamine 

3. EVL aastalõpuüritus. Parimate vehklejate ja treenerite väljaselgitamine 

4. Muud küsimused 

 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Üldkoosoleku kokkukutsumine 

Eesti Vehklemisliidu üldkoosolek toimub 5. detsembril 2016.a. algusega kell 18:00 Oru 

Hotelli (Narva mnt. 120, Tallinn) nõupidamisteruumis „Conference“.  

EVL juhatuse ettepanekul on üldkoosoleku päevakord järgmine: 

1) Üldkoosoleku rakendamine  

2) EVL juhatuse 2013-2016 aasta tegevusaruanne  

http://www.vehklemisliit.ee/
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3) Sõnavõtud  

4) EVL presidendi valimine 

5) EVL juhatuse valimine  

 

 

Päevakorra punkt nr. 2 

Treenerite töörühma kinnitamata ettepanekute arutamine 

EVL juhatus arutas kahe treenerite töörühma poolt tehtud ettepaneku üle.  

 

Ettepanek nr. 1 

Nii täiskasvanute kui ka noorte koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse 

tiitlivõistlusteks järgnevalt (EM, MM, OM):  

3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ja koondislaste isiklike treenerite (edetabeli viie esimese 

vehkleja treenerid) hääletuse tulemusena. Neljas koondislane valitakse edetabeli 4-6 numbri 

seast. Kui hääletus jääb viiki, valib viimase koondislase peatreener. Otsuse kinnitab Eesti 

Vehklemisliidu juhatus.  

EVL juhatus ei pidanud vajalikuks piirata neljanda koondislase valikut. Võib tekkida olukordi, 

kus arvestatavad koondise kandidaadid peavad erinevatel põhjustel tegema pikema 

võistluspausi ja seetõttu ei saa neid koondisesse valida (langevad edetabelis 6. parema hulgast 

välja). Antud reegel takistaks ka näiteks 7. ja 8. edetabeli numbri valimist koondisesse juhul 

kui mõni edetabelis eespool olevatest sportlastest haigestub või muul põhjusel loobub 

koondisekohast. 

 

http://www.vehklemisliit.ee/


 
 
 

                            Vilde tee 71              
                           12912 Tallinn                tel: +3725044831 

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

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

EVL juhatus otsustas sõnastada reegli järgmiselt: 

Nii täiskasvanute kui ka noorte koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse 

tiitlivõistlusteks järgnevalt (EM, MM, OM):  

3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ja koondislaste isiklike treenerite (edetabeli viie esimese 

vehkleja treenerid) hääletuse tulemusena. hääletus jääb viiki, valib viimase koondislase 

peatreener. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.   

Lisaks täiendas EVL juhatus koondise moodustamise reeglit MK-etappideks ja teisteks 

rahvusvahelisteks võistlusteks: 

Nii täiskasvanute kui ka noorte koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse MK-

etappideks ja teisteks rahvusvahelisteks võistlusteks järgnevalt: 

3 edetabeli esimest + 1 peatreeneri otsusega edetabeli 4-6 numbri seast. Kui keegi edetabeli 6 

esimese sportlase seast on sunnitud võistlemisest loobuma, siis võetakse valikusse edetabelis 

paremuselt järgmine sportlane. Vastavalt sellele, mis edetabeli positsioonil oli võistlemisest 

loobunud sportlane, reastub ümber ka pingerida.  

 

Ettepanek nr. 2 

2016/2017 hooajal läheb naiste koondis EMiks lukku peale Rio de Janeiro MK-etappi ja MM 

koondis peale EMi. 

EVL juhatus pidas antud punkti osas oluliseks küsida Eesti naiste edetabeli 6. esimese 

vehkleja arvamust ja otsuse tegemisel ka neid ettepanekuid arvesse võtta.  

 

 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra punkt nr. 3 

EVL aastalõpuüritus. Parimate vehklejate ja treenerite väljaselgitamine 

Otsustati et Eesti 2016.a. parimate vehklejate ja vehklemistreenerite väljakuulutamine ja 

autasustamine toimub 1. detsembril 2016.a. algusega kell 18:00 Tallinnas. 

 

Kategooriad: 

 

1) Parim treener 

2) Parim noorte treener 

3) Parim meesvehkleja 

4) Parim naisvehkleja 

5) Parim noorvehkleja (parim noormees kõigi noorte vanuseklasside peale) 

6) Parim noorvehkleja (parim neiu kõigi noorte vanuseklasside peale) 

 

Päevakorra punkt nr. 4 

Muud küsimused 

 

Arutati kahe sisseastumisavalduse üle, mis sai EVL juhatuse poolt erinevatel põhjustel 

12.09.2016 toimunud koosolekul tagasi lükatud. 

MTÜ Florett – Vastas kõikidele nõuetele. Põhikirjas kajastub vehklemine ja toimub 

ratastoolivehklemise harrastamine. MTÜ Florett sportlased on osalenud ratasroolivehklemise 

tiitlivõistlustel ja ka MK-etappidel. Viimastel on saavutatud ka poodiumikohti. Lisaks 

korraldatakse iga aasta epeeturniiri „Narva Epee“. EVL juhatus otsustas MTÜ Florett`i vastu 

võtta EVL liikmeks. 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Vastavalt Eesti Vehklemisliidu põhikirjale peab uus liikmesklubi tasuma ühekordse 

sisseastumismaksu 500 € ja liikmemaksu 100 €. Arve tasumise järgselt on klubi Eesti 

Vehklemisliidu liige. Arve maksmise tähtaeg 1 nädal. 

 

SK Meduus – EVL juhatus vaatas üle SK Meduusi poolt esitatud info klubi tegevuse ja 

eesmärkide kohta. EVL juhatus jättis SK Meduusi liikmeks astumise avalduse rahuldamata, 

kuna põhikirjas ei kajastunud vehklemist ja reaalset vehklemisalast tegevust klubis samuti ei 

toimu.  

Eesti Vehklemisliidu juhatus toetas SK Meduusi mõtet alustada ratastoolivehklemise 

harrastamist ja on valmis sellele omalt poolt ka võimaluste piires kaasa aitama (aparatuuri 

laenutus jmt). Kui on alustatud reaalse tegevusega ratastoolivehklemise harrastamise suunas ja 

ka põhikiri leidnud täiendamist, võtab EVL juhatus SK Meduusi soovi korral 

sisseastumisavalduse taas päevakorda.  

 

 

 

 

Margus Hanson                                                                                                               Jüri Salm 

Koosoleku juhataja                                                                                    Koosoleku protokollija 

http://www.vehklemisliit.ee/

