
 
TREENERITE NÕUKOGU KOOSOLEK  
PROTOKOLL  nr.  02/2009 
 
Koosoleku toimumise koht: Haapsalu Gümnaasium, Kuuse 1, Haapsalu. 

Aeg: 09.05.2009  kell 16.00-19.00 peale Eesti C kl. MV. 

Osavõtjad: 
1. VK Le Glaive  -Tõnu-Peep Nurk 
2. SK Tartu Kalev -Viktor Kirpu   

3. SK Roi  -Kaido Kaaberma 

4. SK Kaitsejõud -Kaido Kaaberma (volitus) 

5. Sk Põhjakotkas -Viktor Kirpu (volitus) 

6. SK Rünnak  -Viktor Kirpu (volitus) 

7. VK En Garde  -Ardo Lehis 

8. VK Tallinna Mõõk -Juhan Salm 

Puudusid: SK Tähtvere, SK Visa 
Külalised:  

1. EVL  peasekretär- Nikolai Novosjolov 
2. Kohtunike nõukogu esimees-Margus Pärn 

Päevakord: 

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

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

Otsustati: 
Finantseerimise kriteeriumid: 
tasustamine 100%: 
• Kui sportlane tuleb MK etapil koefitsiendiga 1,0 kaks korda nelja 

hulka.  
• Kui sportlane tuleb MK etapil koefitsiendiga 1,5 kaks korda kaheksa 

hulka.  
• Kui sportlane tuleb MK etapil koefitsiendiga 1,5 üks kord kaheksa 

hulka ja MK etapil koefitsiendiga 2,0 kord kuuteist hulka MK-l. 
tasustamine 50%: 
• Kui sportlane tuleb MK etapil koefitsiendiga 1,0 üks kord nelja hulka. 
• Kui sportlane tuleb MK etapil koefitsiendiga 1,5 üks kord kaheksa 

korda. 
• Kui sportlane tuleb MK etapil koefitsiendiga 2,0 üks kord kuueteist 

hulka. 
Tagantjärgi tasustatakse: 
• 100% kui sportlane tuleb tiitlivõistlustel individuaalselt medalile. 
• 50% kui sportlane tuleb tiitlivõistlustel individuaalselt kohtadele 5 - 8. 
• 100% kui võiskond tuleb medalile. 

Kuulati:  
• Viktor Kirpu ettepanekut juunioride ja kadettide koondisse 

kvalifitseerumise tingimustest( leiate attachist). 
Otsustati: 

• Järgmisel treenerite nõukogu koosolekul võtame vastu juunioride- ja 
kadettie kvalifitseerumise kriteeriumid. Klubidel vaadata üle Viktor 
Kirpu ettepanek ja kui vaja teha omapoolseid ettepanekuid. 

 



2. Tereenerite Nõukogu noortekomisjoni töö lõpetamine. 
• Ei ole mõtet kahel komisjonil: noortekomisjon ja ülejäänud.  

Otsustati:  
• Osaleda ja arutada võivad kõik treenerite nõukogus osalevate klubide 

esindajad, aga hääletada võivad ainult need klubide esindajad kellel on 
nelja aasta jooksul olnud  punkte reitingutes ( D, C, Kadetid, 
Juuniorid). 

• täiskasvanutega seotud küsimusi võivad lahendada  ja hääletada 
kõikide klubide esindajad. 
Ettepaneku poolt hääletas neli klubi ja kolm oli vastu. 

3. Kohtunike tegevuse arutelu. 
• Ettepanek litsenseerida kohtunikud ja EVL-i läbiviidavatel  võistlustel 

lubada võistlusi lugema ainult litsentsi omavad kohtunikud.  
 Kuulati:  

• Margus Pärn tegi ettekande järgnevatest sammudest kohtunike töö 
parandamisest Eestis võttes aluseks juba olemasoleva EVL 
Kohtunikekogu põhimääruse (saadaval EVL kodulehel). Ettekandja 
arvates võiks muuta pisut kohtunike kvalifikatsioone ja ühildada 
Noorkohtunik I kategooria kohtunikuga. Sissejuhatavalt viia läbi 
võimalikult lähimal ajal kohtunike seminarid kolmes linnas (Haapsalu, 
Tallinn ja Tartu), peale seminari saavad soovijad ka anda eksami. 
Lisaks peab välja töötama ka ühtsed kohtunike tasustamise määrad.  

Otsustati:  
• Klubid saadavad EVL-i nimekirjad inimestest, kes sooviksid saada 

kohtuniku kvalifikatsiooni misjärel pannakse paika seminaride ja 
eksamite ajakava. 

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

kandidaadid ja nende nägemused hooajaks 2009-2010. 
Kuulati:  

• Viktor Kirpu esitas oma kanditatuuri juunioride ja kadettide 
vanemtreeneriks hooajaks 2009-2010. ja korraldab kolm 
treeninglaagrit enne tiitlivõistlusi. 

• Margus Pärn tegi EVL-ile ettepaneku töötada välja juunioride- ja 
kadettide vanemtreeneri tööjuhend ja leida vahendid selle 
elluviimiseks.  

Otsustati: 
• Esitada klubidel treenerite nõukogule juunioride- ja kadettide  

peatreeneri kandidaadid ning tegevuskavad 15.06.2009. 
• Järgmisel treenerite nõugokul 27.06.2009 a. valime esitatud 

kandidaadide hulgast juunioride-ja kadettide koondise peatreeneri. 
5. Kohapeal algatatud küsimused. 

• Treenerite Nõukogu otsustas välja töötada noorsportlaste ülemineku 
kriteeriumid nn. "kriisisituatsioonideks" ehk et olukordadeks, kui 
tavapärane üleminekureegel ei rahulda ühte kahest osapoolest 
(konflikt sportlase - treeneri - klubi vahe). Ülemineku tingimused 
peavad ära näitama võimaliku kompensatsiooni, tähtaja jne. 
 
 

Lugupidamisega 
Kaido Kaaberma 
Treenerite nõukogu esimees 

 

 



Viktor Kirpu ettepanek   2009 - 2010 aasta. 

Juunioride –ja  kadettide koondisesse kvalifitseerumise 
tingimused.  

Juuniorid Neiud. 

Jun.MK- Kiiev  koef. 1,0    

Jun.MK- Bratislava koef. 1,0    

Jun.MK- Helsingi koef. 1,0    

Jun.MK - Budapest koef. 2,0    

Jun.MK - Göteborg koef. 1,0    

Põh. MV-        ………      koef. 1,0    

Jun.EM-     ………    koef. 1,0    

Koondise moodustamisel arvestatakse 4 paremat MK punkti tulemust. 

Arvesse lähevad  ka  kõik Eestis toimuvad juunioride võistlused samuti Eestis toimuvad 

täiskasvanute võistlused (täiskasvanute võistlused koefitsiendiga 0,5).    

Võrdsete  punktide  puhul  on  parem see, kes  saavutas  kõrgemad  punktid  MK etappidel. 

Juuniorid Noormehed.                                                                                                                      

Jun.MK - Bratislava koef. 1,5    

Jun.MK- Helsingi koef. 1,0    

Jun.MK - Ungari  koef. 2,0    

Jun.MK - Göteborg koef. 1,5    

JunMK- Burgos  koef. 1,0    

Põh.MV-       ………           koef. 1,0    

Jun.EM- ………     koef. 1,0    

Koondise moodustamisel arvestatakse 4 paremat MK punkti tulemust. 

Arvesse lähevad  ka  kõik Eestis toimuvad juunioride võistlused samuti Eestis toimuvad 

täiskasvanute võistlused         ( koefitsiendiga 0,5 ). “Tallinna Mõõk”  ( koefitsiendiga 1,0 ). 

Võrdsete  punktide  puhul  on  parem see, kes  saavutas  kõrgemad  punktid MK etappidel, 

s.h. “Tallinna Mõõk”  . 

MM võistluse pääsu üheks kriteeriumiks on ka Euroopa juunioride MV –sed  koefitsiendiga 

–1,0 (noormehed, neiud). 

Kadettidele lähevad arvesse järgmised  turniirid: 

Helsingi   P/T  

Sankt - Peterburg  P/T   

Moskva ( Tšertanovo )            P/T  

+ 7 Euroopa KV etappi.   

Arvesse Lähevad Helsinki, venemaa etappidest (Sankt-Peterburg, Moskva) parim ja kolm 

paremat tulemust  EKV  etappidelt, arvestades turniiri  koefitsienti. 

Koefitsient on kõigil  turniiridel  muutuv – kuni 100 sportlast  on  koef.1,0; 101 sportlast  ja 

rohkem koef.1,5.   

Arvesse lähevad  5  võistlust. 

Lisaks lähevad arvesse Põhjamaade kadettide ja juunioride  Meistrivõistlused – koef.1.0, 

kadettide EM - koef.1,0  ja kõik  Eestis toimuvad  kadettide  ja  juunioride  võistlused, 

samuti Eesti täiskasvanute võistlused koefitsiendiga 0,5 juhul kui ei lange kokku juunioride 

või kadettide võistlustega. Punkte arvestatakse kuni koondise kinnitamise päevani, mis on 

määratletud vastava võistluse rahvusvahelise organisatsiooniga. 


