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EVL juhatuse e-koosoleku protokoll 07.10.2016 

 

Koosoleku toimumise aeg: 05.10.-07.10.2016 

Koosolekut juhatas: EVL president Margus Hanson 

Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

Osales (EVL juhatus): president Margus Hanson, Meelis Loit, Indrek Madar, Andres 

Lipstok, Jevgeni Karavajev, Raido Mägi, Helen Nelis-Naukas, Innar Mäesalu 

 

 

Koosoleku päevakord: 

 

1) Treenerite töörühma ettepanekud 

 

Eesti Vehklemisliidu juhatusele laekusid treenerite töörühma ettepanekud -  

http://www.vehklemisliit.ee/wp-content/uploads/2015/03/tr_30.09.2016.pdf 

 

Eesti Vehklemisliidu juhatus kinnitas treenerite töörühma ettepanekul järgmised reeglid ja 

muudatused: 

 

Täiskasvanud 

- Kuu aega peale MMi toimuvad võistlused arvesse ei lähe. 

- Konkreetsed satelliitturniirid pannakse paika enne igat hooaja algust. 

- 2016/2017 hooajal läheb meeste koondis EMiks ja MMiks lukku peale Pariisi MK-

etappi. 

- 10% punkte läheb vanast hooajast edasi uude hooaega, kaasa arvatud olümpia-aastal. 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
http://www.vehklemisliit.ee/wp-content/uploads/2015/03/tr_30.09.2016.pdf
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Eesti täiskasvanute edetabelis arvesse minevad võistlused 2016/2017 hooajal 

 MK ja GP-etappidest läheb arvesse 6 paremat tulemust  

 Satelliitturniiridest Stockholm, Oslo, Turu - arvesse läheb 2 paremat tulemust 

 Eesti MV ja Eesti KV  

 Linnade MV (Tallinn, Tartu, Läänemaa), Valge Daam - 2 paremat tulemust 

 EM ja MM  

Kokku saab edetabelis arvesse minna maksimaalselt 14 tulemust. 

 

Lisaks otsustati muuta reitingupunkte aastateks 2016-2020 järgnevalt: 

 Linnade MV ja Valge Daam annavad punkte järgnevalt: 12-8-6-3-1 

 Eesti KV annab punkte järgnevalt: 20-16-12-6-2 

 Satelliitturniirid annavad punkte järgnevalt: 30-24-18-9-3 

 Rahvusvahelised võistlused annavad kadettidele punkte järgnevalt: 20-16-12-6-3 

 Rahvusvahelised võistlused annavad juunioridele punkte järgnevalt: 25-20-15-8-4 

Punktid vastavalt I koht, II koht, III kohad, 5-8 kohad, 9-16 kohad 

 Kõik noorte võistlused (D-klass, C-klass, kadetid, juuniorid) - võistleja  saab punkte 

kui mahub tulemusega esimese 50 % hulka osavõtnute arvust ja punkte saavad ka 

need, kes jõudsid viimase punktisaajaga samasse play-off ringi; MK-l, kui saab punkte 

FIE reitingusse, saab punkte ka meie tabelisse vastavalt meie punktitabelile; 

 Täiskasvanute võistlused 5.1. – 5.6. - võistleja  saab punkte kui mahub tulemusega 

esimese 50 % hulka osavõtnute arvust ja punkte saavad ka need, kes jõudsid viimase 

punktisaajaga samasse play-off ringi; 

 

 

Täiskasvanute ja noorte koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse MK-etappideks 

ja teisteks muudeks rahvusvahelisteks võistlusteks põhimõttel - 3 edetabeli esimest + 1 

peatreeneri otsusega edetabeli 4-6 numbri seast.  

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Lisaks otsustati muuta juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja 

finantseerimise tingimusi 2016-2017 hooajaks järgnevalt: 

 

1) Parandada sõnastust kadettidel arvesse minevate võistluste puhul: 

Lisaks lähevad arvesse Põhjamaade kadettide, juunioride ja täiskasvanute  meistrivõistlused 

ning kõik  Eestis toimuvad  kadettide ja juunioride võistlused koefitsiendiga 1,0; samuti Eesti 

täiskasvanute võistlused koefitsiendiga 1,0; juhul kui ei lange kokku kadettide või juunioride 

võistlustega. 

 

2) Muuta kadettidel ja juunioridel edetabelis arvesse minevaid võistlusi: 

Kadettide ja juunioride puhul arvestada ühte paremat tulemust Venemaa noorte koondise 

(kadetid ja juuniorid) reitingusse minevatest turniiridest. Võistlused annavad punkte nagu 

rahvusvahelised võistlused. 

 

Lisaks otsustati, et 2017/2018 hooajal arvestatakse kadettide ja juunioride Põhjamaade 

meistrivõistlusi tiitlivõistlusteks finantseerimise puhul. Medali võitnud sportlased saavad B-

kriteeriumi järgi 100% finantseeringu tiitlivõistlusteks. 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                    Koosoleku protokollija 

Margus Hanson                                                                                                               Jüri Salm 
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