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EVL treenerite töörühma koosolek 16.05.2016
Koosoleku koht ja aeg: Audentese Spordikeskuse nõupidamiste ruum, 18:30-20:00
Kohal töörühma hääleõiguslikest liikmetest: Meelis Loit, Juhan Salm, Kaido Kaaberma,
Helen Nelis-Naukas, Tõnu Nurk, Igor Tšikinjov
Puudusid: Viktor Kirpu, Jevgeni Karavajev
Koosolekut juhatas ja protokollis: Jüri Salm
Päevakord:
1. Kadettide ja juunioride koondiste 2015/2016 hooaja lühikokkuvõtte
2. Kadettide ja juunioride koondiste vanemtreenerid 2016/2017 hooajal
3. Juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 20162017 hooajal
4. EVL 2016/2017 hooaja vehklemisvõistluste kalender
5. Muud küsimused
Päevakorra punkt nr. 1
Kadettide ja juunioride koondiste 2015/2016 hooaja lühikokkuvõtte
Meeskadettide koondise vanemtreener Sergei Bobrov ja naiskadettide ja –juunioride koondise
vanemtreener Meelis Loit tegid lühikokkuvõtte lõppenud hooajast.
Bobrovi sõnul oli üheks murekohaks sparringu vähesus. Uuel hooajal tuleks kasuks treeningud
koos täiskasvanutega ja vähemalt 1-2 välislaagrit hooaja kohta. Ühe variandina tõi Bobrov
välja Venemaa laagrites osalemise.
Loit mainis, et võrreldes eelmise hooajaga käidi rohkem võistlemas ja viidi läbi rohkem
treeningkogunemisi. Kokku oli 4 treeningkogunemist. Osavõtt oli hea. Väga head tingimused
laagrite läbiviimiseks on Haapsalu Spordihoones, kus viidi läbi EMi ja MMi eelsed
treeningud. Mustamäe vehklemissaali tingimused olid Loidi sõnul mitterahuldavad. Ka uuel
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hooajal peab Loit oluliseks piisavalt osaleda rahvusvahelistel võistlustel ja lisaks Eestis
toimuvatele treeningkogunemistele/-laagritele, osaleda võimaluse korral ka välislaagrites.
Treenerite töörühm võttis informatsiooni teadmiseks.

Päevakorra punkt nr. 2
Kadettide ja juunioride koondiste vanemtreenerid 2016/2017 hooajal
Treenerite töörühm arutas kadettide ja juunioride koondiste vanemtreenerite üle 2016/2017
hooajal.

Otsustati teha EVL juhatusele ettepanek kinnitada 2016/2017 hooajal noorte koondiste
vanemtreeneriteks:
Meelis Loit – naiskadettide ja naisjuunioride koondise vanemtreener
Sergei Bobrov – meeskadettide ja meesjuunioride koondise vanemtreener

Päevakorra punkt nr. 3
Juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 20162017 hooajal
Töötati välja juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise
tingimused 2016-2017 hooajaks. Edastatakse EVL juhatusele kinnitamiseks.
Päevakorra punkt nr. 4
EVL 2016/2017 hooaja vehklemisvõistluste kalender
Treenerite töörühm koostas EVL 2016/2017 hooaja vehklemisvõistluste kalendri. Kalender
edastatakse EVL juhatusele kinnitamiseks.
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Päevakorra punkt nr. 5
Muud küsimused
Kuna 2016/2017 hooajal on esmakordselt kavas Eesti kadettide karikavõistlused, siis arutati
edetabeli punktide andmist antud võistluse eest.

Otsus:
Eesti kadettide karikavõistlustel antakse punkte järgmiselt:
I koht – 16 punkti
II koht – 12 punkti
III koht – 8 punkti
5-8 koht – 4 punkti
9-16 koht – 2 punkti

Edastatakse EVL juhatusele kinnitamiseks.

Jüri Salm
Treenerite töörühma esimees
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