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EVL juhatuse koosolek 28.02.2017 

 

Koosoleku koht ja aeg: OÜ Autosõit nõupidamiste ruum (Pärnu mnt. 28, 10141 Tallinn). 

17:00-22:00 

Kohal EVL juhatuse liikmetest: president Margus Hanson, Jevgeni Karavajev, Ian Nelis, 

Sulev Saareväli, Indrek Madar, Valentin Ivanov, Innar Mäesalu 

Külalised: Kaido Kaaberma ja Igor Tšikinjov 

Koosolekut juhatas: Margus Hanson 

Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

 

Päevakord 

1. Epee Export OÜ hagi EVL juhatuse 12.09.2016 otsuse kehtetuks 

tunnistamise nõudes 

2. Meeskonna ja naiskonna Tokio OM ettevalmistusplaan 

3. Treenerite töörühma ettepanekud 

4. EVL töökorraldusest 

5. Vehklemisklubi Musketär kiri juhatusele 

6. EVL 2017.a. noortespordirahade jaotus 

7. EVL 2017.a. eelarve teine lugemine 

 

 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Epee Export OÜ hagi EVL juhatuse 12.09.2016 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes 

EVL juhatus arutas Harju Maakohuse otsuse üle, kus kahe vehklemisklubi (Irina Embrichi 

vehklemisklubi IREM ja vehklemisklubi Musketär) vastuvõtmine Eesti Vehklemisliidu 

liikmeteks juhatuse 12.09.2016 koosolekul ei olnud õiguspärane. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Arutati kohtuotsuse edasikaebamise üle. Esitati erinevaid argumente. Neli juhatuse liiget olid 

veendumusel, et kohtuotsusega ei saa nõus olla ja see tuleb edasi kaevata ringkonnakohtusse.  

Ei Eesti Vehklemisliidu põhikirjas ega ka üldkoosoleku poolt sätestatuna ei ole  liit  määranud 

liikmeks vastuvõtmise tingimusi. Küll on põhikirjas nõuded millele peab vastama liidu liige, 

aga neid kõiki pole võimalik täita, olemata eelnevalt liidu liige. Põhikirjas on välja toomata 

see, kes saavad astuda liidu liikmeks.  

Kolm juhatuse liiget arvasid, et edasikaebamine ringkonnakohtusse on aja ja ressursi 

raiskamine. On väga selge, et antud küsimuses on vastuollu mindud Eesti Vehklemisliidu 

põhikirjaga.  

Häältega 4:3 otsustati kohtuotsus edasi kaevata ringkonnakohtusse. 

Koosolekult lahkus juhatuse liige Sulev Saareväli. 

 

Päevakorra punkt nr. 2 

Meeskonna ja naiskonna Tokio OM ettevalmistusplaan 

Meeskonna peatreener Igor Tšikinjov ja naiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitasid Tokio 

OM ettevalmistusplaani ja koondiste 2017.a. eelarveplaani. 

Meeskonna peaeesmärgiks on jõuda Tokio OMile ja võita seal medal. Aastatel 2017-2020 on 

eesmärk võita tiitlivõistlustelt medal nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. 2017.a. vaadata 

üle koondise kandidaadid ja treenerid. Moodustada ühise eesmärgi nimel töötav tiim. Väga 

oluline on luua ka võimalused põlvkonna vahetuseks peale Tokio 2020 olümpiamänge. 

Meeskonna eesmärkide saavutamiseks on Tšikinjovi sõnul vaja leida võimalusi paremaks 

sparringuks tugevate vehklemisriikide sportlastega, kas välismaal või Eestis. Jätkata koondise 

laagrite läbiviimist Endel Nelise nimelises vehklemishallis ja kaasata neisse ka 

juuniorvehklejaid. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Naiskonna eesmärgiks on olla aastatel 2017-2020 maailma reitingus pidevalt 6 parema hulgas  

ja võita enne Tokio OMi vähemalt 3 medalit rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Peaeesmärk on 

jõuda Tokio OMile ja võita seal medal.  

2017.a. eesmärkidest rääkides rõhutas Kaaberma, et pearõhk tuleb asetada mõtestatud 

treeningprotsessi loomisele. Väga oluline on taustajõudude kaasatus. Lisaks osaleda kõikidel 

järelejäänud võistkondlikel MK-etappidel ja olla tiitlivõistlustel nelja parema hulgas. Selle 

saavutamiseks korraldada treeninglaagreid ja kaasate nendesse ka juunioride koondis. 

EVL juhatus kinnitas Tokio OM tegevuskavad. 2017.a. koondiste eelarve vaadatakse üle 

uuesti järgmisel EVL juhatuse koosolekul. Enne koosolekut on vaja selgeks teha EOK 

ettevalmistusrahade kasutamise reeglid.  

 

Päevakorra punkt nr. 3 

Treenerite töörühma ettepanekud 

EVL juhatus arutas treenerite töörühma ettepanekute üle (14.02.2017 koosolek) - 

http://www.vehklemisliit.ee/wp-content/uploads/2015/03/tr_14.02.2017.pdf 

1. EVL juhatus kinnitas treenerite töörühma esimehe põhiülesanded: 

- juhib ja organiseerib treenerite töörühma tegevust, kutsub kokku ja viib läbi treenerite 

töörühma koosolekuid (mitte harvemini kui neli korda aasta jooksul);  

- on treenerite töörühma koosolekute protokollija;  

- esindab vajadusel treenerite töörühma Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosolekutel ja 

annab aru treenerite töörühma tegevusest;  

- esitab EVL juhatusele otsustamiseks kõik treenerite töörühma poolt tehtud 

ettepanekud; 

- koostöös Eesti Vehklemisliidu peasekretäriga paneb paika koosolekute päevakorra ja 

koosoleku toimumise aja ja koha. 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
http://www.vehklemisliit.ee/wp-content/uploads/2015/03/tr_14.02.2017.pdf
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2. Treenerite töörühma esimeheks kinnitati Tõnu Nurk 

EVL juhatus kinnitas treenerite töörühma valiku, vaatamata faktile, et Tõnu Nurgal puudub 

treenerikutse. EVL juhatus võtab arvesse ka Tõnu Nurga soovi loobuda temale ette nähtud 

töötasust ja et sellega toetataks uut vehklemisklubi Musketär. Vastav otsus tehakse järgmisel 

EVL juhatuse koosolekul. Juhatus oli seisukohal, et vabanev raha tuleks eelkõige suunata 

noortespordi toetuseks. Otsuse poolt 5 häält, vastu 1 

 

3. Kinnitati treenerite töörühma ettepanekul kadettide ja juunioride EMi finantseering 

(koondised kinnitati eelnevalt e-maili teel) 10000 € + 500 € ulatuses: 

- Peatreenerid Meelis Loit ja Sergei Bobrov 100 %. Sõidu- ja majutuskulud ja päevarahad  

- Sportlaste finantseering B-normi alusel. Sõidu- ja majutuskulud, osalustasu ja päevarahad  

- Kõikide sportlaste transport Sofia-Plovdiv-Sofia ja kohapealne transport (hotell – 

võistluspaik – hotell)  

- Võistkonnavõistlustel osalemisega seotud majutuskulud - Kõikide sportlaste ja peatreenerite 

reisikindlustused  

- Võistkondlikud osalustasud 

- 3 edulootustega vehkleja (Skoblov, Eskov, Gedzo) osaline finantseering  

Eelarve 10000 € 

Otsuse poolt 6 häält 

Täiendav ettepanek: 

- A-normatiivi täitnud Carmen-Lii Targamaa treeneri Helen Nelis-Naukase osaline 

finantseering (500 € ulatuses) 

Otsuse poolt 5 häält, vastu 1  

http://www.vehklemisliit.ee/
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4. Kinnitati 2017.a. suveuniversiaadi Eesti vehklemiskoondise moodustamise reeglid: 

Eesti 2017.a. suveuniversiaadi vehklemiskoondis moodustatakse Eesti täiskasvanute 

edetabelite 16.04.2017 seisu põhjal.  

Naiste suveuniversiaadi epeekoondise juhendamisõiguse saab Helen Nelis-Naukas. 

Otsuse poolt 6 häält 

 

5. Muudeti treenerite töörühma ettepanekul koondise moodustamise reegleid 

tiitlivõistlusteks ning MK-etappideks ja teisteks olulisteks rahvusvahelisteks 

võistlusteks: 

Uued reeglid: 

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

tiitlivõistlusteks järgnevalt (EM, MM, OM): 

Koondised moodustatakse põhimõttel – 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ja koondislaste 

isiklike treenerite (edetabeli viie esimese vehkleja treenerid) hääletuse tulemusena. Neljas 

koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate seast. Kui hääletus jääb viiki, valib viimase 

koondislase peatreener. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus. 

Hääletamise reeglid koondise neljanda liikme valimisel: 

1) Koondise peatreener teeb ettepaneku neljanda koondislase osas  

2) EVL peasekretär saadab ettepaneku edetabeli esimese viie vehkleja treenerile  

3) Edetabeli esimese viie vehkleja treenerid teatavad oma arvamuse neljanda koondislase osas 

vastavalt tähtajale ainult EVL peasekretärile  

4) EVL peasekretär avaldab kõigile hääletuse tulemused päev pärast arvamuse avaldamise 

tähtaega 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Nii täiskasvanute kui ka noorte koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse MK-

etappideks ja teisteks rahvusvahelisteks võistlusteks järgnevalt: 

Koondised moodustatakse põhimõttel – 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri otsusega. Neljas 

koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate seast. Otsuse kinnitab Eesti Vehklemisliidu 

juhatus. 

Otsuse poolt 6 häält 

6. Kinnitati koondiste juhendajad U23 EMil Minskis 

Vastavalt treenerite töörühma ettepanekule antakse koondiste juhendamisõigused U23 EMil 

Minskis: 

Meeste epeekoondis – Peeter Turnau seenior, naiste epeekoondis – Meelis Loit 

Otsuse poolt 6 häält 

 

7. Kinnitati EVL 2016/2017 võistluskalendri muudatus 

Anastassia Cupi uus toimumisaeg on 08.04.-09.04.2017 (algselt 25.03.-26.03.2017) 

Otsuse poolt 6 häält  

Koosolekult lahkus Innar Mäesalu 

 

Päevakorra punkt nr. 4 

EVL töökorraldusest 

EVL peasekretär Jüri Salm esitas oma nägemuse EVL töökorraldusest alates 01.09.2017. Salm 

esitas tööjaotuse kahe ametikoha vahel (peasekretär ja tehniline direktor). Kuna Salm ei jätka 

enam 2017 sügisest peasekretäri kohal, siis arutas juhatus konkurssi korraldamise üle 

http://www.vehklemisliit.ee/
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peasekretäri ametikohale. Juhatus pidas mõistlikuks konkurss välja kuulutada aprillikuus. 

Konkursi täpne aeg ja tingimused pannakse paika järgmisel EVL juhatuse koosolekul. Ühtlasi 

vaadatakse siis ka uuesti üle töökorraldusega seonduv. 

 

Päevakorra punkt nr. 5 

Vehklemisklubi Musketär kiri juhatusele 

EVL juhatus arutas Vehklemisklubi Musketär kirja üle seoses Eesti Vehklemisliidu poolt 

jagatava noortesporditoetusega. Kirjas paluti leida Eesti Vehklemisliidu juhatusel võimalusi ja 

vahendeid toetada Kultuuriministeeriumi poolt alaliidule eraldatava noortesporditoetusega ka 

Vehklemisklubi Musketär. 

Seoses Eesti Vehklemisliidu üleminekureeglitega ei jõua noortesporditoetus klubi kahele 

noorvehklejale (Karoliine Loit, Andra Talen), vaid jääb nende endisele koduklubile 

vehklemisklubile Tallinna Mõõk. Kuna antud vehklejad on näidanud varasematel aastatel 

märkimisväärseid tulemusi rahvusvahelistel võistlustel ja teeninud suurel arvul 

spordimeisterlikkuse punkte, siis hinnanguliselt on nende punktide väärtuseks ca 6000 eurot. 

EVL juhatus arutas teemat ja otsis lahendusi. Ei peetud õigeks üleminekureegli muutmist ja 

erandi tegemist. Küll oldi ühisel seisukohal, et tuleb taolises olukorras aidata rahaliselt 

rahvusvahelisel areenil Eestile edu toonud noorvehklejaid. Karoliine Loit on kadettide 

Euroopa edetabeliliider, võitnud 2016/2017 hooajal kaks Euroopa karikaetappi ja on Eesti 

suurim medalilootus 2017.a. kadettide ja juunioride vehklemise EM ja MM il.  

Prooviti leida lahendust, mis aitaks ka pikemas perspektiivis ja laiemalt noortespordi arengule 

kaasa. Taolisi üleminekuid ühest klubist teise võib tulla veel, samuti võib ette tullu muid 

jooksva eelarveaasta jooksul lahendamist vajavaid olukordi. EVL president Margus Hanson 

käis välja idee luua nii öelda noortespordi toetusfond. Toetusi saaksid taotleda kõik 

noorvehklejad ja otsuste tegemisel lähtutakse peamiselt sportlikust edukusest.  

http://www.vehklemisliit.ee/
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Järgmiseks EVL juhatuse koosolekuks töötatakse välja vastava fondi põhimõtted. 2017.a. 

eelarves planeerida noortespordi toetusfondi jaoks vähemalt 5000 €.  

Päevakorra punkt nr. 6 

EVL 2017.a. noortespordirahade jaotus 

Vastavalt kehtivatele reeglitele kinnitas EVL juhatus EVL 2017.a. noortespordirahade jaotuse: 

 

2017.a. rahajaotus 

  

    

  

Summa 

 

 

Eraldatav toetus EKM poolt 62896 EUR 

 

Eesti Vehklemisliidule 15724 EUR 

 

Jagamisele klubide vahel 47172 EUR 

    

    

 

1-e punkti hind 13,63924188 EUR 

    

 

Klubi 2013/2016 p. 

2017.a. eraldatav raha 

(EUR) 

1 Tallinna Mõõk 1224,2 16697 

2 En Garde 846,3 11543 

3 SBSK Draakon 623,475 8504 

4 Tartu Kalev 496,35 6770 

5 Rünnak 173,175 2362 

6 Põhjakotkas 95,05 1296 

 

Päevakorra punkt nr. 7 

EVL 2017.a. eelarve teine lugemine 

Eelarve läbi teise lugemise. Eelarve kinnitatakse järgmisel EVL juhatuse koosolekul. 

 

Margus Hanson                                                                                                               Jüri Salm 

Koosoleku juhataja                                                                                    Koosoleku protokollija 

http://www.vehklemisliit.ee/

