
 
TREENERITE NÕUKOGU KOOSOLEK  
Protokoll  nr.  03/2009 
 
Koosoleku toimumise koht: Haapsalu Spordihoone, Lihula mnt. 10, Haapsalu. 
Aeg: 27.06.2009  kell 15.00-18.00. 

Osavõtjad: 
1. VK Leglaive  - Nikolai Novosjolov 

2. SK Tartu Kalev - Viktor Kirpu 

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 - Jüri Salm 

Puudusid: SS Põhjakotkas, SK Visa 

 

Päevakord: 

1. Juunioride ja kadettide kvalifitseerumise tingimused koondisse 
saamiseks 2009-2010. 

• Klubidel teha ettepanekud 2009-2010 juunioride ja kadettide 
kvalifikatsiooni tingimuste muutmiseks. 

Otsustati: Kinnitati juunioride ja kadettide kvalifitseerumise ja finantseerimise 
tingimused 2009-2010a. 
 
2. Kohtunike tegevuse arutelu. 

• Ettepanek litsenseerida kohtunikud ja EVL-i läbiviidavatel  võistlustel 
lubada võistlusi lugema ainult litsentsi omavad kohtunikud.  

• Klubidel saata EVL-i nimekirjad inimestest, kes sooviksid saada 
kohtuniku kvalifikatsiooni misjärel pannakse paika seminaride ja 
eksamite ajakava. 

Kuulati: Kohtunike nõukogu juht Margus Pärn tegi ettepaneku 01.01.2010 aastast 
kohtunikud litsenseerida.  
Otsustati: Klubidel teha ettepanekuid, kahe nädala jooksul, kohtunike 
litsenseerimise tingimusteks.  
Kohtunike Nõukogu teeb EVL-i juhatusele ettepaneku, et Eestis korraldavatel 
võistlustel peavad võistlusi lugema alates 01.01.2010 aastast Eesti kohtuniku 
litsentsi omavad kohtunikud. See nõue ei kehti välisriikide esindajatele. 

 

3. Juunioride ja kadettide vanemtreeneri valimine hooajaks 2009/2010. 
• Klubidel esitada treenerite nõukogule kinnitamiseks peatreeneri 

kandidaadid ja nende nägemused hooajaks 2009-2010. 
Otsustati: Kinnitati peatreenerid aastaks nais- ja meesjuunioritele ning kadettidele. 

• Naiste juunioride peadreener aastaks  - Viktor Kirpu 

• Mees juunioride peatreener aastaks  - Jüri/Juhan Salm 

• Tüdrukute kadettide peatreener aastaks - Helen Priinits 

• Poiste kadettide peatreener aastaks  - Peeter Turnau 
Peatreenerid peavad korraldama kuu aega enne tiitlivõistlust treeningkogunemise 
Eesti noorte koondise kanditaatitele. Juhul, kui treeningkogunemist ei korraldata, 
siis Eesti Vehklemisliit ei finantseeri peatreenerite lähetamist tiitlivõistlusele. 
 



4. Noorsportlaste klubivahetus. 
Otsustati: Kui klubid omavahel kokkuleppele ei jõua sportlaste klubivahetuses, siis 
treenerite nõukogu otsustab sportlase klubivahetuse tingimustes. 

 
 

Lugupidamisega 
Kaido Kaaberma 
Treenerite nõukogu esimees 

27.06.2009 

 


