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EVL juhatuse koosolek 12.09.2016 

 

Koht ja kellaaeg: OÜ Autosõit nõupidamiste ruumis, Pärnu mnt 28, Tallinn. 18:00-21:00 

Koosolekut juhatas: EVL president Margus Hanson 

Koosoleku protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

Osales (EVL juhatus): president Margus Hanson, Meelis Loit, Indrek Madar, Andres 

Lipstok, Jevgeni Karavajev, Raido Mägi, Helen Nelis-Naukas, Innar Mäesalu 

Külaline: Kaido Kaaberma 

 

Koosoleku päevakord: 

 

1) Eesti Vehklemisliidu liikmeks astumise avaldused 

2) Vehklemisklubi En Garde avaldus üldkoosoleku kokku kutsumise kohta 

3) Hinnang OM ettevalmistuse protsessile ja tulemustele 

4.)  EVL 2016.a. eelarve täitmine  

5.)  Tallinna Mõõk 2016 ettevalmistuse kulg  

6.)  Treenerite töörühma ettepanekud  

7.)  Vehklemistreeneri pöördumine EVL juhatuse poole 

8.)   Muud küsimused 

 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Eesti Vehklemisliidu liikmeks astumise avaldused 

Eesti Vehklemisliidule laekus kokku kuus avaldust, milles sooviti astuda Eesti Vehklemisliidu 

liikmeks. 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Avaldused esitasid: 

Irina Embrichi vehklemisklubi IREM 

Mittetulundusühing Spordiklubi Meduus 

Vehklemisklubi Musketär 

Mittetulundusühing FLORETT 

K&K Logoabi OÜ 

A Graveering OÜ 

 

Vahetult enne otsustamist võttis A Graveering OÜ oma avalduse tagasi.  

 

Taotlused rahuldati ja Eesti Vehklemisliidu liikmeks võeti vastu: 

1) Irina Embrichi vehklemisklubi IREM (otsus: 6 poolthäält, 2 vastu) 

2) Vehklemisklubi Musketär (otsus: 5 poolthäält, 1 vastu, 1 erapooletu) 

Vastavalt Eesti Vehklemisliidu põhikirjale peavad uued klubid tasuma ühekordse 

sisseastumismaksu 500 € ja liikmemaksu 100 €. Arvete tasumise järgselt on klubid Eesti 

Vehklemisliidu liikmed. Arve maksmise tähtaeg 1 nädal. 

Mõlema vastu võetud klubi eesmärgiks on vehklemisspordi harrastamine ning see kajastub ka 

klubide põhikirjas. Lähitulevikus (sügis 2016) soovib Irina Embrichi vehklemisklubi IREM 

avada lastele vehklemistreeningute rühma. Ka Vehklemisklubi Musketär plaanib lähiajal 

vehklemistreeningutega alustada. 

Juhatuse liikmed Innar Mäesalu ja Helen Nelis-Naukas ütlesid, et antud klubisid vastu võttes 

minnakse vastuollu põhikirjaga (EVL põhikirja punkt 11), sest hetkel seal vehklemisega ei 

tegeleta ja ei osaleta ka võistlustel.  

http://www.vehklemisliit.ee/
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Juhatuse liige Raido Mägi selgitas, et gruppidega on lihtsam alustada tööd olles Eesti 

Vehklemisliidu liige. Sellisel juhul on võimalik taotleda Tallinna linna eelarvest ka 

sporditegevuse toetust. Teised juhatused liikmed lisasid  veel, et vastavate klubide liikmed 

osalevad võistlustel aga on teinud seda seni teise klubi alt, mis kuulub EVL liikmeskonda. 

Ühtlasi lähtus juhatus oma otsuse tegemisel Eesti Vehklemisliidu põhikirja punktist nr. 10, kus 

kirjas - Eesmärkide täitmiseks liit: koondab ja ühendab vehklemisega tegelevaid 

spordiklubisid, -ühendusi ja seltse; propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu 

liidu tegevusse vehklemisest huvitatud isikuid, eelkõige noori ja toetajaid; 

Mainiti veel seda, et eelmine kord sai Eesti Vehklemisliidu juhatus üldkoosolekul kriitika 

osaliseks, kui ei tehtud otsust Epee Export OÜ liikmeks vastuvõtmise osas ja suunati see 

otsustamiseks üldkoosolekule. 

 

Lükati tagasi kolm avaldust, mis suunatakse arutamisele järgmisele Eesti Vehklemisliidu 

juhatuse koosolekule, kui puudused kõrvaldatud ja on saadud täiendavat infot. 

Mittetulundusühing Spordiklubi Meduus – põhikirjas puudub märge vehklemise 

harrastamise kohta. Vaja täiendavat infot hetke tegevuse ja eesmärkide kohta 

MTÜ FLORETT – avaldusel puudus allkiri 

K&K Logoabi OÜ – põhikirjas puudub märge vehklemise harrastamise kohta 

 

Päevakorra punkt nr. 2 

Vehklemisklubi En Garde avaldus üldkoosoleku kokku kutsumise kohta 

Vehklemisklubi En Garde juhatuse liige Helen Nelis-Naukas põhjendas üldkoosoleku kokku 

kutsumist. Nelis-Naukase sõnul mindi naiskonnaga olümpiale medalit võitma ning 4. koht on 

läbikukkumine. Juhatus ja president peaksid koos peatreeneritega tagasi astuma. Lisaks veel 

see et alanud on juba uus OM-tsükkel ja valimistega ollakse totaalselt hiljaks jäädud. Nelis-

Naukase soov oli et üldkoosolek kutsutakse kokku septembrikuu jooksul. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Juhatus ei nõustunud Nelis-Naukase hinnanguga, et naiskonna 4. koht OMil on 

läbikukkumine. Peeti oluliseks, et uude juhatusse valitaks pädevaid ja asjalikke isikuid. See 

kõik võtab aega ja vajab põhjalikumat ettevalmistamist. Valitakse siiski uus juhatus neljaks 

aastaks.  

Juhatus otsustas, et üldkoosolek kus valitakse president ja juhatus järgnevaks neljaks aastaks, 

toimub 5. detsembril 2016.a. algusega kell 18:00.  

 

Päevakorra punkt nr. 3 

Hinnang OM ettevalmistuse protsessile ja tulemustele 

Eesti Vehklemisliidu juhatus hindas Eesti vehklemiskoondise esinemist Rio de Janeiro 

olümpial nelja vääriliseks.  

EOK soovil hinnati kogu nelja aastast OM-tsüklit ning epeenaiskonna ettevalmistusprotsessile 

pani Vehklemisliidu juhatus hindeks viis.  

Epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma luges ette neli aastat tagasi püstitatud eesmärgid. 

Enamus eesmärke täideti, epeenaiskond võitis tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid, sealjuures 

tuldi kaks korda ka Euroopa meistriks. Üheks eesmärgiks oli ka olümpiakuld, mis paraku jäi 

täitmata. Nii Kaaberma kui ka valdav osa juhatuse liikmeid arvas, et eesmärgid peavadki 

kõrged olema ja läbikukkumiseks OM neljandat kohta pidada ei saa. Oma tulemus tehti ära. 

Põhjalik hinnang vormistatakse septembrikuu jooksul ja esitatakse ka EOKle. EVL 

peasekretärile Jüri Salmile tehti ülesandeks küsida tagasisidet Rio de Janeiro OMi kohta ka 

sportlastelt ja treeneritelt. 

 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra punkt nr. 4 

EVL 2016.a. eelarve täitmine 

EVL peasekretär andis ülevaate eelarve täitmisest. Ühtlasi informeeris ta juhatust ka EOK 

uuest toetussüsteemist.  

EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr. 5 

Tallinna Mõõk 2016 ettevalmistuse kulg 

EVL peasekretär Jüri Salm andis ülevaate MK-etapi Tallinna Mõõk (21.10.-23.10.2016 

Tallinna Spordihallis) ettevalmistuse käigust. Etapp toimub juba 47. korda ja esmakordselt 

naiste epees. Kokkulepete sõlmimine toetajate ja koostööpartneritega on kulgenud 

plaanipäraselt, käivad veel viimased läbirääkimised. Salm lootis et individuaalvõistlusel tuleb 

starti ligikauda 200 võistlejat ja võistkondi 20. Eesti naisvehklejaid saab etapil osaleda 

maksimaalselt 20. 

EVL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr. 6 

Treenerite töörühma ettepanekud 

Vastavalt treenerite töörühma poolt tulnud ettepanekule (protokoll -

http://www.vehklemisliit.ee/wp-content/uploads/2015/03/tr_16.05.2016-1.pdf), kinnitas Eesti 

Vehklemisliidu juhatus: 

1. Noorte koondiste vanemtreenerid 2016/2017 hooajaks: 

Meelis Loit – naiskadettide ja naisjuunioride koondise vanemtreener  

Sergei Bobrov – meeskadettide ja meesjuunioride koondise vanemtreener 

http://www.vehklemisliit.ee/
http://www.vehklemisliit.ee/wp-content/uploads/2015/03/tr_16.05.2016-1.pdf
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2. Juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 

2016-2017 hooajaks 

 

Tingimused - http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/koondise-kriteeriumid/ 

 

 

3. EVL 2016/2017 hooaja vehklemisvõistluste kalendri kinnitamine 

 

Kalender - http://www.vehklemisliit.ee/kalender/ 

 

4. Punktide andmine Eesti edetabelisse Eesti kadettide karikavõistluste puhul: 

 

I koht – 16 punkti; II koht – 12 punkti; III koht – 8 punkti; 5-8 koht – 4 punkti; 9-16 koht – 2 

punkti 

 

Päevakorra punkt nr. 7 

Vehklemistreeneri pöördumine EVL juhatuse poole 

Arutati Tartu Spordiseltsi Kalev treeneri Irina Satanenko pöördumist juhatuse poole. 

Satanenko nõudis Helen Nelis-Naukase avalikku vabandust ajakirjanduses „Lääne Elu“ 

väljaöeldud sõnade eest Erika Kirpu aadressil. 

 

Lääne elu artikkel - http://online.le.ee/2016/08/20/helen-nelis-naukas-kaaberma-voiks-ise-

tagasi-astuda/ 

 

Helen Nelis-Naukas vastas et tema pole artiklit kirjutanud. Ajakirjanik küsis ja tema vastas 

ausalt. Nelis-Naukase sõnul peaks Eestis valitsema sõnavabadus, õigus oma arvamus välja 

öelda. 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/koondise-kriteeriumid/
http://www.vehklemisliit.ee/kalender/
http://online.le.ee/2016/08/20/helen-nelis-naukas-kaaberma-voiks-ise-tagasi-astuda/
http://online.le.ee/2016/08/20/helen-nelis-naukas-kaaberma-voiks-ise-tagasi-astuda/
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Juhatus leidis, et artiklis avaldatud sportlase soorituse analüüsi ja sellega seotud kriitikat ei saa 

ega tuleks käsitleda isiku/sportlase solvamisena või laimuna. Juhatus on seisukohal, et asjalik 

 ja konstruktiivne  võistluste analüüs, erinevate arvamuste ära kuulamine ja vastavate 

järelduste tegemine ning hinnangu andmine sportlaste ja koondis(t)e esinemisele on 

vehklemise arenguks ja tulemuste saavutamiseks hädavajalik, kuid seda tuleks ennekõike teha 

konstruktiivselt treenerite töörühmas ja juhatuses. 

 

Päevakorra punkt nr. 8 

Muud küsimused 

 

Juhatuse liige Jevgeni Karavajev uuris EVL peasekretärilt Jüri Salmilt Tallinna Spordikooliga 

seonduvast. Salm mainis, et hetkel on käimas koostöölepingute sõlmimine klubidega, alaliidul 

selles rolli ei ole. Treeneri spordikooli poolt toetatavale rühmale valib klubi, kuhu sportlased 

kuuluvad. 

 

Veel uuris Karavajev, et mis seis on Audentese vehklemisosakonnaga. Salm vastas, et lepingu 

sõlmimine Audentese vehklemistreeneriga Meelis Loidiga on veninud oodatust pikemast. 

Seda valdavalt seoses Audentese vehklejate kesiste treeningtingimustega, mis võiksid olla 

senisest paremad. Töö selles suunas liigub, et tingimused paraneksid. 

 

Karavajev uuris veel EVL peasekretäri Jüri Salmi puhkusegraafiku kohta. Salm vastas, et ta 

puhkas juulikuus kolm nädalat ja augustikuus ühe nädala. Rohkem küsimusi ei tulnud. 

 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                    Koosoleku protokollija 

Margus Hanson                                                                                                               Jüri Salm 

 

http://www.vehklemisliit.ee/

