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EVL treenerite töörühma koosolek 30.05.2015 

 
Koosoleku koht ja aeg: Haapsalu Spordihoone, Lihula mnt. 10, Haapsalu. 14:00-17:00 

Kohal töörühma hääleõiguslikest liikmetest: Meelis Loit, Juhan Salm, Igor Tšikinjov, 

Kaido Kaaberma, Helen Nelis-Naukas 

Puudusid: Tõnu Nurk, Viktor Kirpu, Jevgeni Karavajev 

Koosolekut juhatas ja protokollis: Jüri Salm 

 

Päevakord:  

1. Kadettide ja juunioride MM Tashkentis. Kokkuvõte ja analüüs 

2. Vehklemisvõistluste kalender 2015/2016 

3. Juunioride– ja  kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 

2015-2016 hooajal  

4. Vaatleja Eesti võistlustel. Nõuded vaatlejale ja vaatleja õigused 

5. Paremusjärjestus Eesti edetabelites võrdse punktisumma korral 

6. Muud küsimused 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Kadettide ja juunioride MM Tashkentis. Kokkuvõte ja analüüs 

Võeti kokku ja analüüsiti kadettide ja juunioride MMi Tashkentis. Juunioride koondiste 

vanemtreener esitas töörühmale eelnevalt kirjaliku aruande. Parimad tulemused tehti kadettide 

vanuseklassis: noormeestest oli Ruslan Eskov 6. ja neidudest Andra Talen 18. Naisjuunioride 

koondis (Karoliine Loit, Madina Azizova, Anželika Fedoruk) oli 12. Treenerite töörühm võttis 

informatsiooni teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr. 2 

Vehklemisvõistluste kalender 2015/2016 

Treenerite töörühm koostas EVL 2015/2016 hooaja vehklemisvõistluste kalendri. Kalender 

edastatakse EVL juhatusele kinnitamiseks. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra punkt nr. 3 

Juunioride– ja  kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 2015-

2016 hooajal  

Treenerite töörühm koostas kadettide ja juunioride koondisesse kvalifitseerumise ja 

finantseerimise tingimused 2015/2016 hooajaks. Tingimused edastatakse EVL juhatusele 

kinnitamiseks. 

 

Päevakorra punkt nr. 4  

Vaatleja Eesti võistlustel. Nõuded vaatlejale ja vaatleja õigused 

EVL peasekretär Jüri Salm mainis et süsteem 2014/2015 hooajal väga hästi ei töötanud. 

Vaatlejad oleks pidanud määrama võistlustele hooaja alguses, samuti puudusid nõuded 

vaatlejale ja ei olnud teada ka vaatleja õigused. Samuti ei saanud vaatlejad töö eest mingit tasu 

ega sõidukompensatsiooni.  

 

Põhjus, miks vaatlejat peeti vajalikuks oli võistluste reeglitele mittevastav läbiviimine ja 

kohtunike töö suhteliselt nõrk tase. Salm andis teada et on välja töötamas süsteemi, mis peaks 

tagama kohtunike taseme tõusu Eesti võistlustel ja mille tulemusena paraneb ka kohtunike 

kogu töö ja kohtunike litsentseerimise süsteem. Plaan on kehtestada vehklejatele hooaja 

litsentsitasu. Litsentsitasudest saadav tulu on mõeldud kohtunike tasustamiseks. Idee on saata 

EVLi poolt kõikidele Eesti kalendrivõistlustele paar kõrgelt kvalifitseeritud kohtunikku ja ka 

vajadusel vaatleja.  

 

Treenerite töörühm võttis informatsiooni teadmiseks ja nõustus et senine süsteem vajab 

korrastamist. Treenerite töörühm pidas vaatleja saatmisest olulisemaks seda et võistlustel 

loeksid matše hea tasemega kohtunikud. 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra punkt nr. 5 

Paremusjärjestus Eesti edetabelites võrdse punktisumma korral 

Treenerite töörühm arutas paremusjärjestuse üle Eesti edetabelites võrdse punktisumma korral.  

 

Otsustati: 

Eesti edetabelid (D, C, kadetid, juuniorid, täiskasvanud) + OM tsooniturniiri tabelid 

(mehed, naised) 

1. Võrdse punktisumma korral on parem see, kes on saanud ühelt võistluselt kõrgeima 

punktisumma. Kui kõrgeim punktisumma on võrdne, siis parem on see kes on teeninud 

vastavad punktid kõrgeima punktisummaga võistluselt.  

2. Kui eelneva punkti järgi on seis võrdne, siis võetakse arvesse paremuselt järgmine 

punktisumma jne. 

3. Kui kõik teenitud punktisummad on võrdsed, siis jäädakse kohta jagama. 

  

Võistlussarjad Tulevik ja Kadetid 

1. Võrdsete punktide korral on parem see, kellel on kolme osavõistluse peale kõrgeim 

punktisumma. Kui kõrgeim punktisumma on võrdne, siis vaadatakse kohta mis tõi 

kõrgeima punktisumma. 

2. Kui eelneva punkti järgi on seis võrdne, siis võetakse arvesse paremuselt järgmine 

punktisumma jne.  

3. Kui kõik on võrdne, siis jäädakse kohta jagama 

 

Päevakorra punkt nr. 6 

Muud küsimused 

Otsustati muuta võistlussarjade Tulevik ja Kadetid süsteemi paremusjärjestuse 

väljaselgitamisel. Kaotatakse ära kohapunktid (miinuspunktid). Võetakse kasutusele sarnane 

süsteem nagu rahvusvaheline vehklemisföderatsioon FIE kasutab MK-etappide puhul. 

http://www.vehklemisliit.ee/


 
 
 

  Vilde tee 71             Tel: (372) 5044831 
12912 Tallinn                                                 

Eesti                    E-post: evl@vehklemisliit.ee 

www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

2015/2016 hooajal saab võistlussarjades Tulevik ja Kadetid punkte järgmiselt: 

 

I koht – 32 punkti 

II koht – 26 punkti 

III kohad – 20 punkti 

5 - 8 kohad – 14 punkti 

9 - 16 kohad – 8 punkti 

17 – 32 kohad – 4 punkti 

33 – 64 kohad – 2 punkti 

 

Punkte saavad kõik vehklejad, kes pääsevad alagrupiturniirilt edasi (80 % vehklejatest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Salm 

Treenerite töörühma esimees 
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