EVL treenerite töörühma koosolek 22.04.2017
Koosoleku koht ja aeg: Haapsalu Spordikeskus (Lihula mnt. 10, Haapsalu), 18:00-22:00
Kohal töörühma liikmetest: Kaido Kaaberma, Meelis Loit, Helen Nelis-Naukas, Sergei
Bobrov, Juhan Salm, Viktor Kirpu, Tõnu Nurk
Puudusid: Jevgeni Karavajev, Igor Tšikinjov Koosolekut juhatas ja protokollis: Tõnu Nurk

Päevakord
1. Kadettide ja juunioride MM –i analüüs. Hooaja kokkuvõte
Kuulati ära peatreenerite analüüsid MMi kohta. Sergei Bobrov esitas kirjaliku analüüsi, mis
loeti ka ette. Bobrov andis mitterahuldava hinnangu nii meeskadettide kui ka meesjuunioride
esinemisele. Loit andis üldhinnangu tervele naiskadettide ja naisjuunioride hooajale – hea. Eriti
jäi ta rahule sellega, et kadettide MMil jõudis kolm vehklejat 16 parema hulka. Kasuks tuli see,
et hooaja vältel saadi rohkelt võistluspraktikat, võisteldi paljudel kadettide Euroopa
karikaetappidel jne. Treenerite töörühm nõustus peatreenerite hinnangutega.
2. 2017/18 hooaja kadettide ja juunioride koondiste peatreenerite küsimus
Meesjuunioride peatreenerina oli nõus edasi jätkama Sergei Bobrov ning naiskadettide ja
naisjuunioride koondise peatreenerina Meelis Loit. Meeskadettide peatreeneri koha peale
tehakse konkurss.
Ühtlasi pani treenerite töörühm paika põhimõtte, et koondise peatreener peab osalema
tiitlivõistlustel koos koondisega olenemata sellest kas võistkondlikult osaletakse või mitte.
Koondise peatreener peab tiitlivõistlustel jälgima seda, et koondislased peaksid sportlikust
režiimist kinni.
3. Juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise
tingimused 2017/18 hooajal
Pandi paika juunioride– ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise
tingimused 2017-2018 hooajaks (protokolli lisas).
Ühtlasi võttis treenerite töörühm eesmärgiks paika panna koondise kriteeriumid 2018/2019
hooajaks hiljemalt 1. veebruariks 2018.
4. Punktide andmine Eesti 2016/17 hooaja edetabelitesse, on eri arvamus mõningate
võistluste puhul
Kuna oli erinev arusaam reeglitest, siis otsustati, et muudel võistlustel osalev klubi peab
garanteerima selle, et võistluskutse on laekunud kõikidele EVL liikmesklubidele hiljemalt 1
kuu enne võistlust. Alaliidu kohustus on kõikide muude võistluste kutsed panna kodulehel
nähtavasse kohta.

5. 2017/18 hooaja vehklemisvõistluste kalender
Helen Nelis-Naukas tegi ettepaneku, et alates 2017/2018 hooajast kõik Eesti tiitlivõistlused viia
läbi kinnistena ja kõik muud võistlused lahtistena. 5 poolt, 2 erapooletut.
Ühtlasi otsustati, et D ja C klassi 2017/2018 hooaja edetabelites läheb muudest võistlustest kirja
4 paremat tulemust. 2017/2018 hooaja vehklemisvõistluste kalender pannakse paika siis kui on
selgunud kadettide Euroopa karikavõistluste etappide toimumisajad.
6. 2017.a. suveuniversiaadi vehklemiskoondise kinnitamine
Vastavalt kehtivatele reeglitele kinnitati Eesti suveuniversiaadi vehklemiskoondis.
Kinnitati Eesti 2017.a. suveuniversiaadi vehklemiskoondis Eesti täiskasvanute edetabelite
16.04.2017 seisu põhjal:
Naised – Nelli Paju, Anu Hark, Gaia-Marianna Salm, Madina Azizova
Mehed – Peeter Turnau, Ruslan Eskov, Eduard Lebedev
Otsustati ka seda, et U23 EMi ja suveuniversiaadi koondiste moodustamisel lähtutakse ka
edaspidi järgmisest põhimõttest – koondisesse pääseb Eesti täiskasvanute edetabeli alusel 4
paremat. See millal edetabel lukku läheb, otsustatakse hooaja alguses.
7. Muud küsimused
Ühtlasi otsustati ka seda, et U23 võistlustel saavad juuniorid ja nooremad vanuseklassid punkte
vastavalt juunioride reitingupunktidele. Võeti ka eesmärgiks töötada välja eraldi Eesti U23
edetabel.
Muudeti EVL 2016-2020 reitingupunkte järgmiselt:
C-klassi muud võistlused 7-5-3-2-1
Muudatus hakkab kehtima alates 2017/2018 hooajast.
7.1. Noorte Põhjamaade meistrivõistlused (23.09.-24.09.2017) ja laager Haapsalus
(25.09.-29.09.2017)
EVL peasekretär Jüri Salm andis ülevaate ettevalmistusest.

Tõnu Nurk
Treenerite töörühma esimees

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.
2.
3.
4.

Juunioride EM koefitsiendiga 1,5.
Täiskasvanute Euroopa- ja maailmameistrivõistlused.
Põhjamaade juunioride ja täiskasvanute meistrivõistlused.
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 kadettideja juunioride uue hooaja koondise moodustamise edetabelites arvesse ei lähe.

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 kadettideja 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.

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.
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.

