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EVL juhatuse koosolek 09.12.2015 

Koosoleku koht ja aeg: Pärnu mnt 28, Tallinn, OÜ Autosõit nõupidamiste ruumis. 17:00-

20:00 

Kohal EVL juhatuse liikmetest: president Margus Hanson, Meelis Loit, Indrek Madar, 

Andres Lipstok, Jevgeni Karavajev, Helen Nelis-Naukas, Raido Mägi 

Puudusid juhatuse liikmetest: Innar Mäesalu 

Koosolekut juhatas: Margus Hanson Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

 

Päevakord:  

  

1) EVL jooksva aasta eelarve täitmine 

2) EVL 2016.a. eelarve põhimõtted 

3) 46. Tallinna Mõõga vehklemisturniiri kokkuvõte 

4) Rio de Janeiro OMile kvalifitseerumise hetkeseisust 

5) EVL 2015 aasta parimate vehklejate autasustamine 

6) Olukord Audentese Spordigümnaasiumi vehklemisosakonnas 

7) Treenerite tööjõukulude toetus. Meisterlikkuse grupi kinnitamine 

8) Muud küsimused 

  

  

 

Päevakorra punkt nr. 1 

EVL jooksva aasta eelarve täitmine 

EVL peasekretär Jüri Salm esitas EVL jooksva aasta eelarve täitmise. EVL juhatus võttis 

informatsiooni teadmiseks. 

 

 

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

EVL 2016.a. eelarve põhimõtted 

EVL juhatus arutas eelarve koostamise põhimõtteid. 

 

Päevakorra punkt nr. 3 

46. Tallinna Mõõga vehklemisturniiri kokkuvõte 

Jüri Salm andis ülevaate 46. Tallinna Mõõga vehklemisturniirist. Turniir sai edukalt läbi 

viidud. Osales rekordarv osalejaid – 273 vehklejat 46 riigist. 

 

Päevakorra punkt nr. 4 

Rio de Janeiro OMile kvalifitseerumise hetkeseisust 

EVL peasekretär Jüri Salm tegi ülevaate Rio de Janeiro OMile kvalifitseerumise hetkeseisust. 

 

Päevakorra punkt nr. 5 

EVL 2015 aasta parimate vehklejate autasustamine 

EVL juhatus otsustas et Eesti 2015 aasta parimate vehklejate autasustamine toimub 4. 

jaanuaril 2016.a. Radisson Blu Hotel Olümpias algusega kell 18:00. 

 

Päevakorra punkt nr. 6 

Olukord Audentese Spordigümnaasiumi vehklemisosakonnas 

Arutleti olukorra üle Audentese Spordigümnaasiumi vehklemisosakonnas. Murekohtadeks on 

nii vehklejate treeningtingimused Audenteses kui ka vehklejate vähesus spordigümnaasiumis. 

EVL juhatuse liikme Meelis Loidi sõnul on Audentese treener Juhan Salm käitunud mitmel 

korral ebaeetiliselt ning tõi välja ka vastavad põhjendused. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja kutsus Audentese treeneri Juhan Salmi 

järgmisele EVL juhatuse koosolekule selgitama hetkeseisu Audentese vehklemisosakonnas.  

 

Päevakorra punkt nr. 7 

Treenerite tööjõukulude toetus. Meisterlikkuse grupi kinnitamine 

EVL juhatuse liige Meelis Loit heitis EVL peasekretärile Jüri Salmile ette meisterlikkuse 

treeningrühma kinnitamist koosseisus, mida tegelikult ei eksisteeri. Salm tunnistas eksimust, 

mis tekkis tema sõnul tänu lohakusele andmete kontrollimisel. Antud meisterlikkuse 

treeningrühm sai Spordikoolituse ja –Teabe SA poolt ka maha võetud. EVL juhatus võttis 

informatsiooni teadmiseks, edaspidi tuleb olla nimekirjade üle vaatamisel hoolikam. 

 

Päevakorra punkt nr. 8 

Muud küsimused 

Arutati EVL juhatusse saabunud kirja üle, kus Aleksandr Embrich soovis saada juhatuse 

seisukohta Facebookis avaldatud foto kohta Haapsalu vehklejate „Ühtsest löögirusikast“. 

Arvestades asjaolu, et emotsioonide ajel üles postitatud foto eemaldati koheselt peale 

probleemide ilmnemist ja asjaosalised mõistsid ka selle sobimatust ning vabandasid, EVL 

juhatus eraldi sanktsioone ei rakenda. 

Samas juhatus ei aktsepteeri taolisi postitusi, mille sisu on vastuolus hea käitumise tavaga. 

Tippsportlased ja treenerid peavad arvesse võtma asjaolu, et nad on avalikkuse suurema 

tähelepanu all ja seega eeskujuks paljudele nii spordis kui ka ühiskonnas tervikuna. 

 

Koosoleku juhataja                                                                                    Koosoleku protokollija 

Margus Hanson                                                                                                               Jüri Salm 

http://www.vehklemisliit.ee/

