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EVL juhatuse koosolek 03.05.2017
Koosoleku koht ja aeg: OÜ Autosõit nõupidamiste ruum (Pärnu mnt. 28, 10141 Tallinn).
16:00-20:30
Kohal EVL juhatuse liikmetest: president Margus Hanson, Ian Nelis, Indrek Madar,
Valentin Ivanov, Jevgeni Karavajev, Sulev Saareväli
Puudusid juhatuse liikmetest: Innar Mäesalu
Koosolekut juhatas: Margus Hanson
Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm
Päevakord
1. Noorte tiitlivõistluste kokkuvõtted
2. Treenerite töörühma ettepanekud
3. EVL 2016.a. eelarve tulud-kulud
4. EVL 2017.a. eelarve
5. EVL töökorraldusest
6. EVL noortespordi toetusfondi 2017.a. taotlusvoor
7. EVL sponsorlusprojektid, ühisrahastus platvormide kasutamine
8. Muud küsimused

Päevakorra punkt nr. 1
Noorte tiitlivõistluste kokkuvõtted
Naiskadettide ja naisjuunioride koondise peatreener Meelis Loit tegi kokkuvõtte lõppenud
2016/2017 hooajast. Ettevalmistus tiitlivõistlusteks oli kvaliteetne ja mahult paras. Osaleti
treeninglaagrites Venemaal ja Lätis ning kaks rahvusvahelist laagrit viidi läbi enne
tiitlivõistlusi Haapsalus. Koondislased said piisaval määral võistluskogemust Euroopa
karikaetappide ja juunioride MK-etappide näol.
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Tervet hooaega tervikuna hindas Loit heaks. Märkimist väärib kolme naiskadeti (Karoliine
Loit, Carmen-Lii Targamaa, Sandra Skoblov) jõudmine MMil 16 parema hulka.
Võistkondlikult tehti head esitused EMil, kui naiskadetid said 6. ja naisjuuniorid 7. koha.
Naiskadettide koondis alistas EMi avaringis tugeva Saksamaa ja oldi lähedal ka poolfinaali
jõudmisel, kuid paraku tuli tunnistada Ukraina nappi ühetorkelist paremust.
Meeskadettide ja meesjuunioride koondise peatreener Sergei Bobrov esitas kokkuvõtte
kirjalikult. Heaks hindas Bobrov nelja sportlase jõudmist tiitlivõistlustel 32 parema hulka (I.
Guljajev ja F. Djatšuk – EM, I. Bobrov ja K. Gusarov – MM). Ülejäänud esinemised said
hinnanguks valdavalt halb ja mitterahuldav. Juunioride MMil osaleti ainult individuaalselt,
kuna osadel koondise liidritel oli nõrk ettevalmistus ja ühtlasi puudusid ka osalemiseks
vajalikud rahalised vahendid.
Bobrovi hinnangul jääb koondislastel puudu kvaliteetsest sparringust ja psühholoogilisest
ettevalmistusest. Eestis toimuvad võistlused ei paku koondislastele head ettevalmistust, kuna
osalejaid ja kõrgetasemelisi sportlasi on vähe. Samuti peaksid Eestis toimuvad laagrid olema
vähemalt

7-päevased.

Tuleks

leida

võimalusi

vähemalt

2-3

korda

aastas

treeningkogunemisteks välismaa vehklejatega, sellistest riikidest nagu Poola, Venemaa ja
Ungari. Eelläbirääkimised 2017/2018 hooaja osas juba käivad.
Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja nõustus peatreenerite hinnangutega. Ühtlasi pidas
juhatus vajalikuks ka seda, et tiitlivõistlustel ollakse väljas kõikide võistkondadega. Juhatus
pidas vajalikuks vastavate reeglite loomist, mis aitaks kaasa sellele, et võistkondlikult
tiitlivõistlustel osaletakse.
Päevakorra punkt nr. 2
Treenerite töörühma ettepanekud
Treenerite töörühma esimees Tõnu Nurk kandis ette 22.04.2017 Haapsalus toimunud
treenerite töörühma koosoleku otsused ja vastavad ettepanekud juhatusele.
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Vastavalt treenerite töörühma ettepanekutele, kinnitas EVL juhatus:
1) 2017/18 hooaja kadettide ja juunioride koondiste peatreenerid:
-

naiskadettide ja naisjuunioride koondise peatreener – Meelis Loit

-

meesjuunioride koondise peatreener – Sergei Bobrov

Ühtlasi nõustus EVL juhatus treenerite töörühma poolse põhimõttega, et koondise peatreener
peab osalema tiitlivõistlustel koondisega olenemata sellest kas võistkondlikult võisteldakse või
mitte. Koondise peatreener peab tiitlivõistlustel jälgima ka seda, et koondislased peaksid
sportlikust režiimist kinni.
2) Juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused
2017/18 hooajaks (protokolli lisas).
3) Muudel võistlustel osalev klubi peab garanteerima selle, et võistluskutse on laekunud
kõikidele EVL liikmesklubidele hiljemalt 1 kuu enne võistlust. EVL kohustus on
kõikide muude võistluste kutsed kodulehel nähtavasse kohta üles panna.
4) D ja C klassi 2017/2018 hooaja edetabelites läheb muudest võistlustest kirja 4 paremat
tulemust.
5) Kinnitati Eesti 2017.a. suveuniversiaadi vehklemiskoondis:
-

Naised: Nelli Paju, Anu Hark, Gaia-Marianna Salm, Madina Azizova

-

Mehed: Peeter Turnau, Ruslan Eskov, Eduard Lebedev

6) U23 EMi ja suveuniversiaadi koondiste moodustamisel lähtutakse ka tulevikus
põhimõttest - koondisesse pääseb Eesti täiskasvanute edetabeli alusel 4 paremat.
Edetabeli lukku löömise kuupäev otsustatakse hooaja alguses.
7) U23 võistlustel saavad juuniorid ja nooremad vanuseklassid punkte vastavalt
juunioride reitingupunktidele.
8) Muudeti C-klassi reitingupunkte järgmiselt:
C-klassi muud võistlused 7-5-3-2-1 (muudatus hakkab kehtima alates 2017/2018 hooajast).
EVL juhatus ei kinnitanud treenerite töörühma otsust, et 2017/2018 hooajast kõik Eesti
tiitlivõistlused läbi viia kinnistena. Välisvehklejate mitteosalemine Eesti tiitlivõistlustel
vähendaks oluliselt osalejate arvu ja ka võistluste tase kannataks. Tugev konkurents on aga
edasiviiv jõud.
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Päevakorra punkt nr. 3
EVL 2016.a. eelarve tulud-kulud
EVL peasekretär Jüri Salm esitas EVL 2016.a. eelarve tulud-kulud. Majandusaasta aruanne on
vormistamisel. Aruandeaasta on kahjumis. Peamised ülekulukohad olid meeskonna- ja noorte
võistluskulud ja tegevuskulud. Loodetust tunduvalt väiksem oli ka sponsorlusrahade
laekumine.
EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 2017.a. tuleb senisest hoolikamalt tegeleda
jooksva aruandlusega ja kuludel silma peal hoida. Arveldused aruandvate isikutega peaksid
olema senisest kiiremad (aruanded tuleb esitada alaliitu hiljemalt 15 päeva jooksul pärast
ürituse või majandustegevuse lõppu).
Päevakorra punkt nr. 4
EVL 2017.a. eelarve kolmas lugemine
EVL peasekretär Jüri Salm esitas EVL 2017.a. eelarve tulud-kulud. Eelarve tulud on 865310 €
ja kulud 847810 €.
Eelarve kiideti heaks ja esitatakse kinnitamiseks EVL üldkoosolekule.
Koosolekult lahkus juhause liige Sulev Saareväli.
Päevakorra punkt nr. 5
EVL töökorraldusest
Otsustati välja kuulutada uue EVL peasekretäri leidmiseks avalik konkurss. Uus peasekretär
asub tööle 2017.a. augustikuu teises pooles. Konkurss kuulutatakse välja 4. mail 2017.a. ja
kandideerida saab kuni 1. juunini 2017.a.

Koosolekult lahkus juhatuse liige Jevgeni Karavajev.
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Päevakorra punkt nr. 6
EVL noortespordi toetusfondi 2017.a. taotlusvoor
EVL noortespordi toetusfondi 2017.a. taotlusvoorus laekus kokku 8 taotlust. Otsuste tegemisel
lähtus EVL juhatus peamiselt sportlikust edukusest. Peaeesmärgiks oli toetada lootustandvate
kuni 20-aastaste noorvehklejate ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

Otsused:
Taotleja ja projekt

Otsus

1 Irina Embrichi vehklemisklubi IREM
J. Kuznetsova osalemine laagrites ja võistlustel. Vehklemisvarustuse soetamine

Ei toeta

2 Irina Embrichi vehklemisklubi IREM
S. Skoblovi osalemine laagrites ja võistlustel. Vehklemisvarustuse soetamine

1000 €

3 MTÜ Tartu Spordiselts Kalev
Vehklemisvarustuse soetamine, osalemine kadettide EFC etappidel ja laagrites (C. Goidin)

200 €

4 MTÜ Tartu Spordiselts Kalev
Vehklemisvarustuse soetamine, osalemine kadettide EFC etappidel ja laagrites (E. Ostrovski)

200 €

5 Vehklemisklubi Musketär
VK Musketär kuuluvate Eesti parimate noorvehklejate ettevalmistus- ja võistlustoetus 2017/2018 3000 €
6 Vehklemisklubi Rünnak
Rahvusvahelise vehklemisturniiri Anastassia Cup 2018 läbiviimine

Ei toeta

7 Vehklemisklubi Rünnak
Noorsportlaste K. Beimanova, R. Armon, G, Paskovski, A. Popov osalemine rahv. võistlustel

600 €

8 Vehklemisklubi Rünnak
Vehklemisvarustuse soetamine

Ei toeta

Kokku toetati EVL noortespordi toetusfondist 5 projekti kogusummas 5000 eurot.
Päevakorra punkt nr. 7
EVL sponsorlusprojektid, ühisrahastus platvormide kasutamine
Jätkati eelmisel juhatuse koosolekul alustatud teemaga. Arutati rahakogumise kampaania
algatamist olümpiaprojektile „Tokio 2020“.
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Päevakorra punkt nr. 8
Muud küsimused
Arutati kandidaatide esitamise üle ROKi Solidarity stipendiumile. Arvesse võttes viimast
olümpiatsüklit ja sportlikku printsiipi, tehakse EOKle järgmine ettepanek ROKi Solidarity
stipendiumite kandidaatide osas:

Naiste epee
Pingerida:
1. Irina Embrich
2. Julia Beljajeva

Meeste epee
Pingerida:
1. Nikolai Novosjolov
2. Sten Priinits

Muude küsimuste seas arutati ka EVL liikme Epee Export`i pöördumist alaliitu, kus sooviti
seoses kohtuvaidlusega (tsiviilasja number 2-16-17091) näha kolme klubi EVL liikmeks
astumise avaldusi.
Arvestades kohtuvaidlust EVL ja Epee Exporti vahel ei pidanud EVL juhatus võimalikuks
antud avalduste esitamist. Avaldused esitatakse juhul, kui seda nõuab kohus.

Jüri Salm

Margus Hanson
Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija
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LISA - Juunioride– ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise
tingimused 2017-2018 hooajal

KVALIFITSEERUMINE
Juuniorid neiud ja noormehed
Arvesse lähevad 4 paremat tulemust juunioride või täiskasvanute MK etappidelt arvestades
turniiri koefitsienti. Juunioride MK etappidel on koefitsient muutuv – 50 või vähem sportlast
on koefitsient 0,5, 51 kuni 100 sportlast on koefitsient 1,0, 101 kuni 200 sportlast on
koefitsient 1,5 ja üle 200 sportlase koefitsient 2. Täiskasvanute MK etappidel on koefitsient
1,0.

Lisaks lähevad arvesse:
1. Juunioride EM koefitsiendiga 1,5.
2. Täiskasvanute Euroopa- ja maailmameistrivõistlused.
3. Põhjamaade juunioride ja täiskasvanute meistrivõistlused.
4. Kõik Eestis toimuvad juunioride ja täiskasvanute võistlused – koefitsiendiga 1,0, juhul
kui ei lange kokku juunioride MK etappidega.
5. Üks Venemaa koondise reitingusse minevatest juunioride turniiridest. Võistlus annab
punkte kui rahvusvaheline võistlus.
6. Koondise moodustamise edetabelis kajastub ka juunioride MM koefitsiendiga 2.
NB! Kuu aja jooksul peale kadettide- ja juunioride tiitlivõistlusi toimuvad võistlused
kadettide- ja juunioride uue hooaja koondise moodustamise edetabelites arvesse ei lähe.
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Kadetid neiud ja noormehed
Arvesse lähevad:
1. Üks Venemaa koondise reitingusse minevatest kadettide turniiridest. Võistlus annab
punkte kui rahvusvaheline võistlus
2. Neli paremat tulemust kadettide Euroopa KV või juunioride MK etappidelt
3. Kadettide ja juunioride EM
Kõikide võistluste puhul arvestatakse turniiri koefitsienti. Koefitsient turniiridel on muutuv –
50 või vähem sportlast on koefitsient 0,5, 51 kuni 100 sportlast on koefitsient 1,0, 101 kuni
200 sportlast on koefitsient 1,5 ja üle 200 sportlase koefitsient 2. Kadettide EM on
koefitsiendiga 1,5.
Lisaks lähevad arvesse Põhjamaade kadettide, juunioride ja täiskasvanute meistrivõistlused
ning kõik Eestis toimuvad kadettide ja juunioride võistlused koefitsiendiga 1,0; samuti Eesti
täiskasvanute võistlused koefitsiendiga 1,0. Koondise moodustamise edetabelis kajastub ka
kadettide ja juunioride MM koefitsiendiga 2.
NB! Kuu aja jooksul peale kadettide- ja juunioride tiitlivõistlusi toimuvad võistlused
kadettide- ja juunioride uue hooaja koondise moodustamise edetabelites arvesse ei lähe.
Koondised (kadetid ja juuniorid) moodustatakse tiitlivõistlusteks järgnevalt– 3 edetabeli
esimest ja 1 peatreeneri ja koondislaste isiklike treenerite (edetabeli viie esimese vehkleja
treenerid) hääletuse tulemusena. Neljas koondislane valitakse edetabelis olevate vehklejate
seast. Kui hääletus jääb viiki, valib viimase koondislase peatreener. Otsuse kinnitab Eesti
Vehklemisliidu juhatus.
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FINANTSEERIMINE
Vastavalt rahalistele vahenditele otsustab EVL-i juhatus enne tiitlivõistlust finantseerida kulud
A või B kriteeriumite alusel.
Sportlane peab osalema koondise peatreeneri poolt korraldataval treeningkogunemisel. Juhul,
kui sportlane ei osale koondise peatreeneri poolt korraldataval treeningkogunemisel, siis EVL
ei finantseeri sportlase lähetamist tiitlivõistlusele.

Võistlused, mis lähevad arvesse koondise finantseerimisel
Juuniorid – Täiskasvanute ja juunioride MK etapid, täiskasvanute ja juunioride EM,
täiskasvanute MM, Venemaa etapid, juunioride Põhjamaade MV*.
Kadetid – Juunioride MK etapid, Euroopa KV etapid, kadettide EM, Venemaa etapid,
kadettide ja juunioride Põhjamaade MV*.
*Kadettide ja juunioride Põhjamaade meistrivõistlustel medali võitnud sportlased saavad Bkriteeriumi järgi 100% finantseeringu tiitlivõistlusteks.
A kriteerium:
Juunioride ja kadettide koondise liikme finantseerimine 100%. Arvesse lähevad kõik
võistlused alates koefitsiendiga 1,0.
-

Kui sportlane tuleb ühe korra nelja parema hulka

-

Kui sportlane tuleb kaks korda kaheksa parema hulka

-

Kui sportlane tuleb kolm korda 16 parema hulka

Kui sportlane on täitnud B kriteeriumi, siis saab ta A kriteeriumi järgi 50 % finantseeringu
tiitlivõistlusteks.
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B kriteerium:
Juunioride ja kadettide koondise liikme finantseerimine 100%. Arvesse lähevad kõik
võistlused alates koefitsiendiga 1,0.
-

Kui sportlane tuleb ühe korra kaheksa parema hulka

-

Kui sportlane tuleb kaks korda 16 parema hulka

-

Kui sportlane tuleb kolm korda 32 parema hulka

Kui normi mittetäitnud koondislane on Eesti edetabeliliider, saab ta B-kriteeriumi järgi 50%
finantseeringu.
Tagantjärgi tasustatakse sportlast:
-

100% kui sportlane saavutab tiitlivõistlustel individuaalselt 1-8. koha.

-

50% kui sportlane saavutab tiitlivõistlustel individuaalselt 9-16. koha.

-

100% kui võistkond saavutab tiitlivõistlustel 1-4. koha.

-

50% kui võistkond saavutab tiitlivõistlustel 5.-8. koha.

Tagantjärgi tasustatakse treenerit:
-

100% kui sportlane saavutab tiitlivõistlustel individuaalselt 1-8. koha.

-

50% kui sportlane saavutab tiitlivõistlustel individuaalselt 9-16. koha.
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