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EVL juhatuse koosolek 05.01.2017
Koosoleku koht ja aeg: OÜ Autosõit nõupidamiste ruum (Pärnu mnt. 28, 10141 Tallinn).
16:00-19:00
Kohal EVL juhatuse liikmetest: president Margus Hanson, Jevgeni Karavajev, Ian Nelis,
Sulev Saareväli, Indrek Madar, Valentin Ivanov
Puudus juhatuse liikmetest: Innar Mäesalu
Koosolekut juhatas: Margus Hanson
Koosolekut protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm
Päevakord
1. Treenerite töörühma ettepanekud
2. Treenerite töörühma ülesanded ja koosseis aastateks 2017-2020
3. Naiskonna ja meeskonna peatreeneri küsimus
4. EVL noortespordi meisterlikkuse rahade jaotamise põhimõtted
5. Osalustasud Eesti meistrivõistlustel ja -karikavõistlustel
6. EVL 2017.a. eelarve
7. Muud küsimused
Päevakorra punkt nr. 1
Treenerite töörühma ettepanekud
EVL juhatus arutas treenerite töörühma poolt tehtud ettepanekut naiste koondise
moodustamiseks 2017.a. Euroopa- ja maailmameistrivõistlusteks.
30.09.2016 toimunud treenerite töörühma koosolekul tehtud ettepanek EVL juhatusele:
2016/2017 hooajal läheb naiste koondis EMiks lukku peale Rio de Janeiro MK-etappi ja MM
koondis peale EMi
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Ettepanek oli arutusel ka 06.11.2016 toimunud EVL juhatuse koosolekul ja siis pidas EVL
juhatus oluliseks küsida Eesti naiste edetabeli kuue esimese vehkleja arvamust.

Neli vehklejat kuuest olid arvamusel, et

naiste koondis nii Euroopa- kui ka

maailmameistrivõistlusteks võiks lukku minna peale Rio de Janeiro MK-etappi. Kaks
vehklejat toetasid treenerite töörühma poolt tehtud ettepanekut.
EVL juhatus kaalus erinevaid argumente ja leidis, et kõige mõistlikum on naiste koondis
kinnitada tiitlivõistlusteks peale Rio de Janeiro MK-etappi. Vastupidisel juhul tuleks koondise
kandidaatidel sõita vahetult (vähem kui kaks nädalat) enne EMi Bogota GP-etapile, mis on
sportlaste jaoks võrdlemisi kurnav ja segab ettevalmistumist EMiks.
Otsus: Eesti naiste epeekoondise koosseis 2017.a. Euroopa- ja maailmameistrivõistlusteks
otsustatakse peale Rio de Janeiro MK-etappi (05.05.-07.05.2017). Aluseks võetakse Eesti
naiste edetabel seisuga 08.05.2017
Otsuse poolt – 4 häält, otsuse vastu – 2 häält
Vastavalt reeglitele toimub koondise moodustamine järgnevalt: koondised moodustatakse
põhimõttel – 3 edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ja koondislaste isiklike treenerite (edetabeli
viie esimese vehkleja treenerid) hääletuse tulemusena. Neljas koondislane valitakse edetabeli
4-6 numbri seast. Kui hääletus jääb viiki, valib viimase koondislase peatreener. Otsuse
kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.

Päevakorra punkt nr. 2
Treenerite töörühma ülesanded ja koosseis aastateks 2017-2020
EVL juhatus arutas treenerite töörühma ülesannete ja koosseisu üle järgnevaks neljaks aastaks.
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EVL juhatus kinnitas treenerite töörühma ülesanded järgmiselt:
Treenerite töörühma põhiülesanded:
Treenerite töörühm koostab ja esitab EVL juhatusele otsustamiseks:
-

koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise kriteeriumid;

-

vehklemishooaja kalenderplaani;

-

reitingupunktid;

-

koondislaste ja treenerite finantseeringu tiitlivõistlusteks.

Treenerite töörühm annab omapoolse hinnangu tiitlivõistlustel osalenud koondise esinemisele.
Treenerite töörühma esimees kohustub:
– kutsuma kokku treenerite töörühma vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda
aasta jooksul;
– esitama EVL juhatusele otsustamiseks kõik treenerite töörühma poolt tehtud ettepanekud.
Otsus kinnitati ühehäälselt (6 poolthäält).
Ühtlasi otsustas EVL juhatus, et treenerite töörühma koosseis moodustatakse järgmise
põhimõtte järgi:
Treenerite töörühma kuuluvad automaatselt:
-

Eesti epeemeeskonna peatreener

-

Eesti epeenaiskonna peatreener

-

Eesti noorte koondiste peatreenerid (2)

Treenerite töörühmal on üheksa hääleõiguslikku liiget. Ülejäänud viis töörühma liiget
valitakse EVL juhatuse poolt neljaks aastaks klubide poolt tulnud ettepanekute põhjal.
Kandidaate saavad esitada eelneval aastal EVL noortespordimeisterlikkuse punkte teeninud
EVL liikmesklubid. Treenerite töörühma esimehe valib treenerite töörühm.
Otsus kinnitati ühehäälselt (6 poolthäält).
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Treenerite töörühma koosseis kinnitatakse järgmisel EVL juhatuse koosolekul, kui on
laekunud kandidaadid.
Treenerite töörühma koosolekutega seonduvad kulud kaetakse Eesti Vehklemisliidu poolt
(koosoleku ruumi rent, transpordi- ja põhjendatud majutuse kulud).

Päevakorra punkt nr. 3
Naiskonna ja meeskonna peatreeneri küsimus
Arutati naiskonna ja meeskonna peatreeneriga seonduvat. Arutlusel oli ka uue konkursi
korraldamine. Kolm EVL liikmesklubi saatsid EVL juhatusele kirjad, kus soovisid konkursi
korraldamist nii naiskonna kui ka meeskonna peatreeneri kohale.
EVL juhatus vaatas põgusalt tagasi viimase nelja aasta tulemustele ja leidis, et tulemused
räägivad enda eest. Nii naiskond kui ka meeskond on viimase nelja aastaga teinud maailma
edetabelis tõusu. Naiskond oli 2011/2012 hooaja kokkuvõttes 9., 2015/2016 hooajal oldi 4. ja
2016 aasta lõpetatakse maailma esinumbrina. Meeskond oli 2011/2012 hooaja lõpuks 16. ja
2015/2016 hooajal oli vastav koht 11. Naiskond võitis aastatel 2013-2016 hulganisti
tiitlivõistluste medaleid, tulles ka kahel korral Euroopa meistriks. Meeskond suutis 14-aastase
vaheaja järel võita tiitlivõistluste medali (2015.a. EM hõbemedal).
EVL juhatus otsustas, et uut konkurssi peatreenerite kohale ei tehta. Peatreeneritel tuleb 1.
veebruariks 2017.a. esitada koondiste nelja aasta ettevalmistusplaan (kuni Tokio 2020 OMini).
Plaanis tuleb välja tuua ka OM kandidaadid ja koondise nelja aasta eesmärgid. 1. veebruariks
2017.a. tuleb esitada ka treening- ja võistlusplaan käesoleva 2016/2017 hooaja lõpuni.
Otsuse poolt: 4 häält, otsuse vastu: 2 häält
Koosolekult lahkus juhatuse liige Sulev Saareväli.
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Päevakorra punkt nr. 4
EVL noortespordi meisterlikkuse rahade jaotamise põhimõtted
EVL peasekretär Jüri Salm mainis, et esialgse info kohaselt on Kultuuriministeeriumi poolt
Eesti Vehklemisliidule laekuv noortesporditoetus võrreldes 2016. aasta toetusega ca 20000 €
suurem.
EVL juhatus otsustas, et Kultuuriministeeriumilt saadav toetus noortespordile jagatakse
järgmiselt:

75

%

läheb

jagamisele

EVL

liikmesklubide

vahel

vastavalt

noortespordimeisterlikkuse punktisüsteemile ja 25 % Eesti Vehklemisliidule
Otsus kinnitati ühehäälselt (5 poolthäält).

Päevakorra punkt nr. 5
Osalustasud Eesti meistrivõistlustel ja -karikavõistlustel
EVL peasekretär Jüri Salm esitas ettepaneku kehtestada Eesti noorte MV ja KV osalustasu 5
€. Eesti täiskasvanute MV ja KV puhul tõsta osalustasu 10 € pealt 15 € peale.
Täiendava tuluga on soov parandada Eesti meistrivõistluste läbiviimise kvaliteeti. Vastav
muudatus võimaldaks meistrivõistlusi korraldada kaasaegsetes võistlussaalides, -välja panna
paremaid auhindu jne. Ka kohtunike tasustamine oleks parem.

EVL juhatuse otsus:
Alates 08.01.2017 hakkavad kehtima Eesti tiitlivõistlustel järgmised osalustasud:
Eesti noorte (D-klass, C-klass, kadetid ja juuniorid) MV ja KV – osalustasu 5 €
Eesti täiskasvanute MV ja KV – osalustasu 15 €

Otsuse poolt: 4 häält, 1 erapooletu
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Päevakorra punkt nr. 6
EVL 2017.a. eelarve
Eelarve läbis esimese lugemise. EVL 2017.a. eelarve tulud on 850655 €. Oluliselt on
suurenenud Kultuuriministeeriumi poolt antav tegevustoetus ja noortesporditoetus.
Ühtlasi esitas EVL peasekretär Jüri Salm lühidalt oma mõtte alaliidu juhtimisest alates 2017.a.
septembrikuust. Salmi sõnul on töömaht liiga suur ühe inimese jaoks ja alaliidus peaks
töötama kaks inimest. Suurenenud tegevustoetus võimaldaks ka kahele töötajale palga
maksmist.
Salm lubas järgmiseks koosolekuks esitada täpse visiooni sellest, kuidas töö kahe inimese
vahel jaotuks.
EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.
Koosolekult lahkus Valentin Ivanov.

Päevakorra punkt nr. 7
Muud küsimused

7.1. Kandidaatide esitamine riigi spordipreemiatele
Otsustati esitada Eesti Vabariigi spordipreemiatele järgmised kandidaadid:
Spordipreemiale
1) Eesti epeenaiskond (Irina Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk)
2016.a. tulemused – Rio OMi 4. koht, EM I koht, maailma edetabeliliider 31.12.2016 seisuga
2) Eesti epeenaiskonna treenerid. Peatreener Kaido Kaaberma + koondislaste isiklikud
treenerid (4 treenerit, iga koondislase kohta üks treener)

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION

Vilde tee 71A
12912 Tallinn
Eesti

tel: +3725044831
E-post: evl@vehklemisliit.ee
www.vehklemisliit.ee

Elutööpreemiale
Haapsalu vehklemiskoolkonna rajaja Endel Nelise lapsed Peeter Nelis ja Helen NelisNaukas, aastatepikkuse järjepideva ja aktiivse vehklemise edendamise eest Haapsalus ja kogu
Eesti Vabariigis.
Otsuse poolt: 4 häält, 1 erapooletu

7.2. Juhatuse liikme Jevgeni Karavajevi küsimused EVL peasekretärile Jüri Salmile
1. Kui palju kutseid sai Eesti Vehklemisliit EOK poolt korraldatavale „Spordiaasta Tähed
2016“ pidulikule galaõhtule?
Jüri Salmi vastus: 14 nimelist kutset + 5 lisakutset.
2. Kuidas jaotuvad tööülesanded kahe töötaja vahel 2017.a. septembrikuus?
Jüri Salmi vastus: Vastav tööjaotuse kavandi esitan järgmisel EVL juhatuse koosolekul.
3. Kelle otsus oli esitada Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali spordivaldkonna vabatahtliku
eristipendiumile „Löö kaasa“ järgmised kandidaadid – Sergei Bobrov, Alar Källe, Kaja
Hanstein?
Jüri Salmi vastus: Tegemist oli minu otsusega, mille kooskõlastasin EVL president Margus
Hansoniga. Kõik kolm olid väärt kandidaadid antud stipendiumile.
4. Mis seisus on Sõle Spordikompleksi kavandatav vehklemissaal?
Jüri Salmi vastus: Spordikompleks peaks valmima 2017.a. sügisel. Tallinna Spordi ja
Noorsooametile on teatatud alaliidupoolne soov vehklemissaali kasutuse ja muude abiruumide
vajaduse kohta.

Jüri Salm

Margus Hanson
Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija
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