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EVL treenerite töörühma koosolek 14.02.2017 

 

Koosoleku koht ja aeg: Audentese Spordikeskus, 18:00-20:00 

Kohal töörühma liikmetest: Meelis Loit, Juhan Salm, Kaido Kaaberma, Helen Nelis-Naukas, 

Tõnu Nurk, Sergei Bobrov, Jevgeni Karavajev 

Puudusid: Viktor Kirpu, Igor Tšikinjov 

Koosolekut juhatas ja protokollis: EVL peasekretär Jüri Salm 

 

Päevakord:   

1. Treenerite töörühmaga seonduv  

2. Treenerite töörühma esimehe valimine  

3. Kadettide ja juunioride EM Plovdivis. Koondislaste finantseering  

4. 2017 suveuniversiaad  

5. Muud küsimused  

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Treenerite töörühmaga seonduv  

Vaadati üle treenerite töörühma põhiülesanded ja treenerite töörühma esimehe kohustused. 

Täiendati treenerite töörühma esimehe ülesandeid järgnevalt: 

 

Treenerite töörühma esimees: 

- juhib ja organiseerib treenerite töörühma tegevust, kutsub kokku ja viib läbi 

treenerite töörühma koosolekuid (mitte harvemini kui neli korda aasta jooksul); 

- on treenerite töörühma koosolekute protokollija; 

- esindab vajadusel treenerite töörühma Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosolekutel 

ja annab aru treenerite töörühma tegevusest; 

- esitab EVL juhatusele otsustamiseks kõik treenerite töörühma poolt tehtud 

ettepanekud; 

http://www.vehklemisliit.ee/
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- Koostöös Eesti Vehklemisliidu peasekretäriga paneb paika koosolekute 

päevakorra ja koosoleku toimumise aja ja koha. 

 

EVL peasekretär Jüri Salm tegi ettepaneku, et treenerite töörühma esimehe töötasu aastas 

võiks olla 600 € (neto). Treenerite töörühma esimehe põhiülesanded ja ettepanek töötasu osas 

esitatakse Eesti Vehklemisliidu juhatusele otsustamiseks. Poolt 5 häält, erapooletuid 2. 

 

Treenerite töörühma liikmed Meelis Loit ja Kaido Kaaberma ei pidanud õigeks treenerite 

töörühma moodustamise põhimõtteid. Ei saadud aru, et miks muudeti noorte peatreenerite 

automaatsed kohad Audentese treenerikohaks. Ei peetud õigeks ka seda, et kandidaate said 

treenerite töörühma esitada ainult eelneval aastal EVL noortespordimeisterlikkuse punkte 

teeninud EVL liikmesklubid. Kandidaatide esitamise võimalus oleks pidanud olema kõigil 

EVL liikmesklubidel. Praeguse valikuprintsiibi  absurdseks tulemuseks oli see, et kandidaatide 

esitlusõigusega klubidel lihtsalt ei jätkunud treenereid, keda esitada ja nii esitati treenerite 

töörühma liikmeks treenerikutset mitteomav ja treenerina mittetöötav inimene. 

 

Kaaberma mainis, et keegi pole temalt ka nõusolekut küsinud treenerite töörühma liikmeks 

olemise kohta. 

 

Päevakorra punkt nr. 2  

Treenerite töörühma esimehe valimine  

Vastavalt eelnevalt paika pandud reeglitele, valitakse treenerite töörühma esimees treenerite 

töörühma poolt ja treenerite töörühma liikmete seast. 

 

Treenerite töörühma esimeheks soovis ainsana kandideerida Tõnu Nurk. 4 poolthäälega valiti 

treenerite töörühma esimeheks Tõnu Nurk. Valik edastatakse otsustamiseks EVL juhatusele. 

Ühtlasi mainis Nurk, et loobub treenerite töörühma esimehe kohustuste täitmisega kaasnevast 

töötasust ja soovis, et sellega toetataks uut vehklemisklubi Musketär. 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Meelis Loidi jaoks oli arusaamatu see, et kuidas saab treenerite töörühma liige ja tagatipuks 

treenerite töörühma esimees olla inimene, kes ei tööta treenerina ja kel puudub treenerikutse. 

 

Helen Nelis-Naukas ei saanud aga aru, et kuidas saab naiste epeekoondise peatreenerina 

töötada inimene, kel puudub erialane kõrgharidus. 

 

Päevakorra punkt nr. 3 

Kadettide ja juunioride EM Plovdivis. Koondislaste finantseering 

EVL peasekretär esitas treenerite töörühmale kinnitamiseks EM koondislased ja ettepaneku 

koondislaste finantseerimiseks. 

Peatreenerid - Meelis Loit ja Sergei Bobrov 

Meesjuuniorid - Andzej Gedzo, Ruslan Eskov, Klim Gusarov, Filipp Djatšuk 

Naisjuuniorid - Karoliine Loit, Carmen-Lii Targamaa, Andra Talen, Brenda Roosimaa 

Meeskadetid - Maksim Serhovets, Ilian Bobrov, Jaron Kiiroja, Igor Guljajev 

Naiskadetid - Karoliine Loit, Carmen-Lii Targamaa, Sandra Skoblov, Karoliina Komissarova 

 

Finantseerimise ettepanek: 

- Peatreenerid Meelis Loit ja Sergei Bobrov 100 %. Sõidu- ja majutuskulud ja 

päevarahad 

- Sportlaste finantseering B-normi alusel. Sõidu- ja majutuskulud, osalustasu ja 

päevarahad 

Lisaks: 

- Kõikide sportlaste transport Sofia-Plovdiv-Sofia ja kohapealne transport (hotell – 

võistluspaik – hotell) 

- Võistkonnavõistlustel osalemisega seotud majutuskulud 

- Kõikide sportlaste ja peatreenerite reisikindlustused 

- Võistkondlikud osalustasud 

http://www.vehklemisliit.ee/
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- 3 edulootustega vehkleja (Skoblov, Eskov, Gedzo) osaline finantseering  

Eelarve 10000 € 

 

Treenerite töörühm leidis, et osalise toetuse (500 €) peaks saama ka A-normatiivi täitnud 

Carmen-Lii Targamaa treener Helen Nelis-Naukas.  

 

Finantseerimise ettepanek (10500 € ulatuses) edastatakse EVL juhatusele otsustamiseks. Poolt 

5 häält, erapooletuid 2. 

 

Päevakorra punkt nr. 4 

2017 suveuniversiaad  

2017.a. suveuniversiaad toimub 19.08.-30.08. Taipeis. Treenerite töörühm arutas koondisesse 

kvalifitseerumise reeglite üle. Ühtlasi arutati ka seda, et kes naiste epeekoondist 

suveuniversiaadil juhendab.  

 

Otsus: 

Eesti 2017.a. suveuniversiaadi vehklemiskoondis moodustatakse Eesti täiskasvanute 

edetabelite 16.04.2017 seisu põhjal. 

 

Naiste suveuniversiaadi epeekoondise juhendamisõigus anti Helen Nelis-Naukasele, kuna tal 

on kõige rohkem õpilasi koondises ja suure tõenäosusega on ta ka liidri treener. 

 

Ettepanek edastatakse juhatusele kinnitamiseks. Poolt 6 häält, erapooletuid 1. 

 

 

Päevakorra punkt nr. 5 

Muud küsimused  

5.1. Koondise moodustamise reeglid tiitlivõistlusteks 

Treenerite töörühm arutas hetkel kehtiva koondise moodustamise reegli üle: 

http://www.vehklemisliit.ee/
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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. 

 

Toodi välja kadettide ja juunioride EMi koondiste hääletuste näide. Mitme koondise puhul oli 

edetabeli esimese kuue numbri seas EMist loobujaid ja antud reeglit järgides ei olekski saanud 

valikut kolme vehkleja seast teha. Kaob ka hääletuse mõte. Ja antud reegliga on olemas ka 

variant, et neljandat koondislast ei saagi valida. 

 

Treenerite töörühm leidis, et ei peaks piirama neljanda koondislase valikut. Valik tuleks siiski 

teha edetabelis olevate sportlaste seast. 

 

Treenerite töörühma ettepanek EVL juhatusele reegli muutmiseks: 

Koondised moodustatakse põhimõttel – 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. 

 

6 poolthäält, 1 erapooletu 

 

5.2. Hääletamise reeglid koondise neljanda liikme valimisel 

Pandi paika koondise neljanda liikme hääletamise reeglid: 

1) Koondise peatreener teeb ettepaneku neljanda koondislase osas 

2) EVL peasekretär saadab ettepaneku edetabeli esimese viie vehkleja treenerile 

3) Edetabeli esimese viie vehkleja treenerid teatavad oma arvamuse neljanda koondislase 

osas vastavalt tähtajale ainult EVL peasekretärile 

4) EVL peasekretär avaldab kõigile hääletuse tulemused päev pärast arvamuse 

avaldamise tähtaega 
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  Vilde tee 71A             Tel: (372) 5044831 
12912 Tallinn                                                 

Eesti                    E-post: evl@vehklemisliit.ee 

www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

Ettepanek edastatakse juhatusele otsustamiseks. 6 poolthäält, 1 erapooletu 

 

5.3. U23 EM Minskis 21.04.-25.04.2017 

Arutati U23 EMiga seonduvat. EVL peasekretär saadab klubidele kirja, kus palub hiljemalt 

28. veebruariks 2017 teatada koondise kandidaadid. Siis on näha ka kandidaatide arv. Eesti 

saab maksimaalselt välja panna 4 nais- ja 4 meesvehklejat. 

 

Arvesse võttes U23 EMile juba sõitmise soovi avaldanud edulootustega vehklejaid (Peeter 

Turnau, Karoliine Loit), otsustas treenerite töörühm anda koondiste juhendamisõigused Peeter 

Turnau seeniorile (meeste koondis) ja Meelis Loidile (naiste koondis). 

 

 

5.4. EVL 2016/2017 võistluskalendri muudatus 

Anastassia Cupi korraldav VK Rünnak esindaja Jevgeni Karavajev avaldas soovi võistluse aja 

muutmiseks. Soov on võistlus läbi viia 25.-26. märtsi asemel 8.-9. aprillil 2017.a.  

 

Muudatus on seotud 25.-26. märtsil 2017.a. Espoos toimuva Soome Masters sarja 

osavõistlusega, kus osalevad ka Eesti noorvehklejad. 

 

Treenerite töörühm oli muudatuse ettepaneku poolt ja see edastatakse EVL juhatusele 

kinnitamiseks. 6 poolthäält, 1 erapooletu. 

 

 

 

Koosoleku protokollija, 

 

Jüri Salm 

Eesti Vehklemsliit 

Peasekretär 
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