
 
TREENERITE NÕUKOGU KOOSOLEK 
Protokoll  nr.  02/2010 
 

Koosoleku toimumise koht: Haapsalu Spordihoone, Lihula mnt. 10. 

Haapsalu. 

Aeg: 05.06.2010. kell 18.00.-20.00. 

Osavõtjad: 

1. SK Tartu Kalev - Jüri Salm (Volitus) 

2. SK Roi  - Meelis Loit 

3. SK Kaitsejõud - Meelis Loit 

4. SK Rünnak  - Jevgeni Karavajev 

5. VK En Garde -   Helen Priinits 

6. VK Tallinna Mõõk - Juhan Salm 

Puudusid: SS Põhjakotkas, SK Visa, SK Le Glaive, SK Tähtvere 

Külalised: Martti Moosus 

Protokollis: Kaido Kaaberma 

 

Martti Moosus tegi ülevaate Eesti Vehklemisliidu olukorrast. Selgus, et 

talle on üle antud puudulikud dokumentid, tühi arvuti ja Eesti 

Vehklemisliidu varadeks on ainult arvuti ja kontor, mille laen lõpeb kolme 

aasta pärast.  

Treenerite Nõukogu liikmed olid peale sellise olukorra teada saamist 

hämmingus. Kuhu on kadunud Eesti Vehklemisliidu ja Nõukogude Liidu 

ajal Vehklemisfederatsiooni poolt soetatud vehklemis aparatuur ja 

vehklemisrajad Tallinna Mõõga läbiviimiseks? Kui EVL-il puudub aparatuur, 

siis miks korraldas EVL stipendiumikonkursi relvameistri kohale aparatuuri 

parandamiseks (Kui firmal ei ole autot, siis autojuhti firma palgata ei saa.)?  

Sama kehtib ka aparatuuri remondiks mõeldud varustuse osas(juhtmed 

katuskadele, jne.), mis on olnud igal aastal EVL-i eelarves sajad tuhanded 

kroonid, näiteks 2010.a. eelarves 90 000 krooni? Arvuti sisu täielik ja 

pahatahtlik kustutamine on meie arust vaenulik ja ka ebaseaduslik tegevus. 

 

Otsustati: Teha järelepärimine juhatusele, EVL-i President  ja juhatus peab 

kiiremas korras need asjad ära lahendama. 

EVL peab saama oma varad tagasi, mis on eelmiste peasekretäride 

poolt pahatahtlikult maha kantud ja ära kanditud kuhugi. 

Samuti soovib treenerite nõukogu, et juhatus teeks kõik endast 

oleneva EVL-i dokumentatsiooni taastamiseks ja selle edastamiseks uuele 

peasekretärile. 

Päevakord:    

1. Juunioride ja kadettide vanemtreeneri valimine hooajaks 

2010/2011. 



Otsustati: Koondist juhendab treener, kellel on koondises rohkem õpilasi 

(arvestatakse 3 paremat), juhul kui kõik 3 sportlast on erinevate treenerite 

õpilased, siis juhendab koondist liidri treener. Koondise juhendaja 

määratakse 1 kuu enne tiitlivõistlust. Otsuse poolt 3, vastu 1, erapooletu 1 

esindaja. 

 

2. U23 Euroopa Meistrivõistlused. 

 Kriteeriumid 

Otsustati: Koondis moodustatakse täiskasvanute reitingu alusel 

 Finantseerimine 

Otsustati:  

1. 100% juhul kui sportlane on peale viimast U23 1 kord 1-8 või 2 korda 

9-16 olnud täiskasvanute MM, EM või MK etapil. 

2. 50% juhul kui sportlane on peale viimast U23 1 kord 9-16 olnud 

täiskasvanute MM, EM vüi MK etapil. 

3. Osavõtumaks makstakse juhul kui sportlane on  peale viimast U23 1 

kord olnud 17-32 täiskasvanute MM, EM või MK etapil. 

 U23 Eesti MV tulevikus? – see jäi otsustamata. 

 

Lugupidamisega 

Kaido Kaaberma 

Treenerite Nõukogu esimees 

07.06.2010 

 


