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Treenerite töörühma koosolek 15.05.2018 

Koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 10:00-12:00 

 

Koosolekul osalesid treenerite töörühma liikmed:  Kaido Kaaberma, Meelis Loit, Juhan Salm, 

Peeter Nelis, Sergei Bobrov ja peasekretär Olga Truuse. Koosolekut juhatas ja protokollis 

Olga Truuse. 

 

Päevakorra teemad: 

1. Noortekoondiste hooaja kokkuvõtted  . 

2. EVLi ohutusreeglid.  

3. Noortekoondiste peatreenerid – 2018/2019 hooaeg. 

4. EVL kalender 2018/2019.  

5. EVLi edetabelid - tabelite täitmise kord.  

6. Muud teemad 

6.1. Tallinna Vanalinnapäevad 

6.2. Noorte tiitlivõistlustele kvalifitseerimise ja rahastamise reeglid  

6.3. Noortespordi toetuse süsteem 

6.4. Töörühma koosseis 

6.5. Tagantjärele finantseerimise reeglid 

6.6. Eesti Meistrivõistlused 

6.7. Järgmine koosolek: aeg ja koht 
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Päevakorra teema 1: Noortekoondiste hooaja kokkuvõtted   

Noorte koondiste treenerid: Meelis Loit, Sergei Bobrov ja Juhan Salm esitasid põhjalikud, 

kirjalikud ülevaated/analüüsid 2017/2018 tulemustest. Peasekretär edastab dokumendid 

juhatusele hiljemalt 21.05.2018.  

 

Päevakorra teema 2: EVLi ohutusreeglid 

 

Treenerite töörühm arutas EVL ohutusreeglite kaasajastamist. 

Ettepanek:  

Vehklemisvormi nõuded Eesti võistlustel: 

U14 – alusvest ja/või vehklemisjakk 800N 

Kadetid  – vastavalt FIE reeglitele  

Juuniorid – vastavalt FIE reeglitele 

Täiskasvanud – vastavalt FIE reeglitele 

Relvad: erinõudeid ei kehtestata.  

Maskid: Lubatud „vigastuseta“ vehklemismaskid. 

Järgmiseks töörühma koosolekul arutatakse ohutusnõudeid edasi ja tehakse juhatusele 

ettepanek reeglite kaasajastamiseks. 

 

Päevakorra teema 3: Noortekoondiste peatreenerid – 2018/2019 hooaeg 

 

Tähtajaliselt ja normide kohaselt laekus noortekoondiste peatreenerite kohale viis taotlust: 

Meelis Loit kandideerib naisjuunioride koondise peatreeneri kohale; 

Juhan Salm kandideerib meeskadettide koondise peatreeneri kohale; 

Sergei Bobrov kandideerib meejuunioride koondise peatreeneri kohale; 

Martti Moosus kandideerib naiskadettide koondise peatreeneri kohale; 

Helen Nelis-Naukas kandideerib naiskadettide koondise peatreeneri kohale. 
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Töörühma liikmed leiavad, et tänases koosseisus/olukorras töörühm ei saa antud teemal anda 

juhatusele nõu. Avaldused on esitatud juhatusele. 

 

Päevakorra teema 4: EVL kalender 2018/2019 

 

Kuna FIE ja EFC kalendrid pole 15.05.2018 kuupäevaks kinnitatud/avalikustatud, seega 

otsustati võtta EVLi kalendri teema päevakorrast maha.  

Töörühm tuleb selle teema juurde tagasi esimesel võimalus (kui EFC ja FIE kalendrid on 

kinnitatud ja avalikustatud). 

 

Päevakorra teema 5: EVLi edetabelid - tabelite täitmise kord 

 

Täna on olukord, kus võistlustel osalenud sportlane peab saama punktid edetabelisse isegi kui 

punktide summa on võrdne nulliga. Töörühma liikmed leiavad, et hetkel edetabeleid 

täidetakse ebakorrektselt ehk kord on null punktide summa fikseeritud ja teine kord mitte. 

Treenerite töörühm otsustas: 

Alates järgmisest hooajast kõikides EVLi edetabelites  alates kadettide east peavad olema 

kajastatud ka null punktid. 

Nooremate vanusegruppide (D-ja C-klass) edetabelites  null punktide ei sisestata. Edetabelite 

korrektse täitmise eest vastutab peasekretär. 

Hääletamise tulemused: 5 poolt.  
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6. Muud teemad 

6.1. Tallinna Vanalinnapäevad 

31.05.2018 EVL koostöös Tallinna vehklemisklubidega võtab osa Tallinna Vanalinnapäevade 

üritusest ja korraldab Vanalinna vehklemisturniiri, mis algab kell 16:00 ja kestab ca 1,5 tundi. 

Klubide ülesandeks on kinnitada 2-4 osalejat/noorsportlast, kes on nõus võtma turniirist osa. 

Informatsioon/nimed edastada peasekretärile.  Tähtaeg 20.05.2018. 

6.2. Noorte tiitlivõistlustele kvalifitseerimise ja rahastamise reeglid  

Töörühma liikmed presenteerivad omapoolsed ettepanekud järgmisel koosolekul ja selle 

arutelu tulemusena tehakse EVLi juhatusele ettepanek reeglite muutmiseks/kaasajastamiseks. 

6.3. Noortespordi toetuse süsteem 

Varasemalt töörühma koosolekul (22.04.2017) arutatud U23  reitinguga seotud teemad ja 

tehtud ettepanekud (http://www.vehklemisliit.ee/wp-

content/uploads/2015/03/tr_22.04.2017.pdf) otsustati uuesti esitada juhatusele arutamiseks ja 

kinnitamiseks. Ühtlasi tehakse EVLi juhatusele ettepanek korraldada U23 vanusegrupis Eesti 

Meistrivõistlusi alates 2018/2019 hooajast. 

Hääletamise tulemused: 5 poolt 

6.4. Töörühma koosseis 

Töörühma liikmed leiavad, et tänases olukorras töörühm ei saa teha tõhusat koostööd teiste 

alaliidu klubidega ja anda kvaliteetset nõu EVLi juhatusele. Tehti ettepanek juhatusele: 

laiendada töörühma koosseisu - anda klubidele võimaluse teha kootööd, st iga klubi peaks 

olema töörühmas esindatud. NB: klubi esindajal peab olema vehklemise treenerikutse!  

Hääletamise tulemused: 5 poolt 
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6.5. Tagantjärele finantseerimise reeglid 

Töörühm otsustas üle vaadata ja kaasajastada tagantjärele finantseerimise reegleid 

(http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/koondise-kriteeriumid/). Ettepanekud arutatakse 

järgmisel töörühma koosolekul. 

6.6. Eesti Meistrivõistlused 

Arutati Eesti Meistrivõistluste korraldamise reegleid ja tehti ettepanek: 

Eesti Meistrivõistlused juunioride eas ja noorematel korraldada kinniselt. Ettepanek esitada 

juhatusele. 

Hääletamise tulemused: 3 poolt; 1 vastu ja 1 erapooletu. 

6.7. Järgmine treenerite töörühma koosolek 

Järgmine treenerite töörühma koosolek: 12.06.2018 kell 10:00 EVLi kontoris (Laki 14A, 

Tallinn). 

 

Olga Truuse 

Koosoleku protokollija ja juhataja 
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