
 
TREENERITE NÕUKOGU KOOSOLEK  
Protokoll  nr.  04/2009 
 
Koosoleku toimumise koht: Tallinna Vehklemissaal, Vilde tee 71, Tallinn. 
Aeg: 14.11.2009  kell 17.00-19.00. 

Osavõtjad: 
1. VK Le Glaive  - Nikolai Novosjolov 
2. SK Tartu Kalev - Nikolai Novosjolov (Volitus) 
3. SK Roi  - Kaido Kaaberma 
4. SK Kaitsejõud - Kaido Kaaberma (Volitus) 
5. SK Rünnak  - Jevgeni Karavajev 
6. VK En Garde  - Helen Priinits 
7. VK Tallinna Mõõk - Juhan Salm 
8. SK Visa   - Svetlana Lozovaja 

Puudusid: SS Põhjakotkas, SK Tähtvere. 

 
Päevakord: 
 

1. Eesti vehklemiskalender 2010a. kinnitamine. 
 EVL saadab mustandi laialei 06.11.2009.  

Otsustati: Kinnitati 2010 a. Eesti vehklemiskalender. (Kalendri leiate attachist.) 
2. Eesti täiskasvanute punktitabeli muudatuste ettepanek .  

 Helen Priinitsa nägemus:  
Täiskasvanute punktitabelis muudatuste tegemine.Meelis Loit leidis 
mitu vananenud, aegunud, proportsioonist väljas olevat 
punktivõistlust ja mina maailmareitinguga nihkes olevat võistlust-
näiteks kui MM annab meie tabelisse 32  hulgas 25 punkti,64 O p.-siis 
maailmareitingus annab punkte 32 hulgas 12 punkti,64 hulgas 6 
punkti-siin on proportsioonid paigast ära-meil peaks sel juhul olema 
64 hulgas 12 punkti.-pooled punktid.PS.Ühel eelneval treenerite 
nõukogul võtsime vastu otsuse,et kui maailmareitingusse saab punkte 
,siis peab ka meie tabelisse saama punkte.Siis näiteks on käärid Tartu 
MV-te ja Valge Daami punktide vahel.Üks on hooaja algul,teine enne 
EM-i -ühel vehklevad ainult eestlased,teisel ka mujalt tulnud 
vehklejad-Valge Daami turniiri koefitsentt peaks olema 
kõrgem.LP.klubid -vaadake üle täiskasvanute punktitabel ja tehke oma 
muudatusettepanekud. 

Kuulati: Helen Priinits ettepanek- 
1. Kaks nädalat peale täiskasvanute MM-i punkte mitte anda, kuna 

sportlased peavad puhkama. 
Margus Pärn ettepanek –  

1. Teha jooksev reiting, nagu maailmaedetabelis. 
2. Anda täiskasvanute MM-i eest punktid uude hooaega. 

Otsustati: Uurida teiste maade kogemusi ja selle küsimuse juurde tuleme vajaduse 
korral tagasi hooaja lõpul. 
      



3. Sportlaste klubivahetus. 
Otsustati: Juhul kui Klubid omavahel kokkuleppele ei jõua sportlaste ülemineku 
osas, siis saab vana klubi saab noortetipuraha esimene aasta 50%, teine aasta 30% 
ja kolmandal aastal 10% sportlase pealt kes klubi vahetas. 
  
 

 
Lugupidamisega 
Kaido Kaaberma 
Treenerite nõukogu esimees 
27.11.2009 
 


