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EVL treenerite töörühma koosolek 28.04.2014 

 

Koosoleku toimumise koht: Mustamäe vehklemissaal, Vilde tee 71A 

Koosoleku aeg: 16.00.-18.00 

Kohal: 

Helen Nelis-Naukas, Igor Tšikinjov, Jevgeni Karavajev, Juhan Salm, Jüri Salm, Kaido 

Kaaberma, Meelis Loit, Tõnu Nurk. 

Puudus: Viktor Kirpu 

Koosolekut juhatas ja protokollis: Jüri Salm 

 

Koosoleku päevakord 

1. Kadettide ja juunioride MM Plovdivis. Kokkuvõte ja analüüs. 

2. Kadettide ja juunioride koondiste vanemtreenerite määramine 2014/2015 hooajaks.  

3. Täiskasvanute koondiste ettevalmistus 2014.a. tiitlivõistlusteks. 

4. U23 EM Tbilisis 24.06.-28.06.2014. Kandidaadid, finantseering. 

5. Mustamäe vehklemissaali tingimused 

6. Töö vehklejatega Audentese spordigümnaasiumis. Hetkeseis ja edasised plaanid. 

7. Sõle tänava spordikompleksi kavandatav vehklemissaal. Hetkeseis. 

8. Muud küsimused 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Kadettide ja juunioride MM Plovdivis. Kokkuvõte ja analüüs. 

Võeti kokku ja analüüsiti Eesti noorvehklejate esinemist kadettide ja juunioride MMil 

Plovdivis. Kui valdavalt olid Eesti noorvehklejate tulemused keskpärased, siis suurepärase 

etteaste tegi Katrina Lehis, kes naisjuunioride individuaalvõistlusel tuli maailmameistriks.  

 

Treenerite töörühm võttis informatsiooni teadmiseks. Kirjaliku kokkuvõtte ja analüüsi tegi 

naisjuunioride koondise juhendaja Helen Nelis-Naukas. Kuna kadettide võistlussõiduks leiti 
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enne MMi täiendavaid rahalisi vahendid, siis otsustas treenerite töörühm teha EVL juhatusele 

ettepaneku tagantjärgi finantseerida Ruslan Eskovi treenerit Natalja Kotovat 100%. 

Põhjenduseks asjaolu, et Ruslan Eskov oli kadettide koondislastest ainus, kes täitis 

finantseerimise B-normatiivi. 

 

Päevakorra punkt nr. 2 

Kadettide ja juunioride koondiste vanemtreenerite määramine 2014/2015 hooajaks. 

Otsustati teha EVL juhatusele ettepanek kadettide ja juunioride koondiste vanemtreenerite 

määramise kohta 2014/2015 hooajaks: 

 

Naiskadettide koondise vanemtreener – Meelis Loit 

Meeskadettide koondise vanemtreener – Natalja Kotova 

Juunioride koondiste vanemtreener – Juhan Salm 

 

Vanemtreenerite põhiülesandeks on Eesti noorte koondislaste tiitlivõistlusteks ja teisteks 

olulisteks rahvusvahelisteks turniirideks ettevalmistamine. Vanemtreenerite osalemine 

ettevalmistuslaagrites ja tiitlivõistlustel Eesti Vehklemisliidu kulul (tingimusel et võistkond 

osaleb). Vastavalt rahalistele võimalustele finantseerida ka tiitlivõistlusteks normi täitnud 

sportlaste isiklikke treenereid. 

 

Päevakorra punkt nr. 3 

Täiskasvanute koondiste ettevalmistus 2014.a. tiitlivõistlusteks. 

Naiste koondise peatreener Kaido Kaaberma ja meeste koondise peatreener Igor Tšikinjov 

võtsid kokku käimasoleva hooaja senise ettevalmistuse ning tutvustasid plaane EM ja MMiks.  

Strasbourgis 7.-14. juunini toimuvaks EMiks valmistutakse Haapsalus. Kaasanis toimuvaks 

MMiks (15.-23. juuli) valmistub naiste koondis Saksamaal Bonnis, mehed osalevad võimaluse 

korral Praha laagris. Juhul kui Prahas laagrit ei toimu on Tšikinjovi sõnul plaan kutsuda Eestis 
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toimuvasse laagrisse tugevaid sparringpartnereid välismaalt. Treenerite töörühm võttis 

informatsiooni teadmiseks. 

 

Päevakorra punkt nr. 4 

U23 EM Tbilisis 24.06.-28.06.2014. Finantseering. 

U23 EMile Tbilisi avaldas soovi sõita 3 naisvehklejat: Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja 

Anu Hark. Treenerite töörühm otsustas teha EVL juhatusele järgmise finantseerimise 

ettepaneku: 

Juunioride maailmameister Katrina Lehis ja tema treener Helen Nelis-Naukas – 100 % 

 

Päevakorra punkt nr. 5 

Mustamäe vehklemissaali tingimused 

Treenerite töörühm arutles tingimuste üle Mustamäe vehklemissaalis ning prooviti leida 

lahendusi olukorra parandamiseks.  

Ühtlasi otsustati teha ettepanekud EVL juhatusele osalustasu kehtestamiseks koondise aegadel 

(E-R 18.00-20.00) treenivatele sportlastele. Kuna arvamusi oli erinevaid, otsustati teha kaks 

ettepanekut. 

1. Koondiste peatreenerid määravad hooaja alguses need inimesed, kes saavad koondise 

treeningaegadel saali kasutada ilma osalustasuta (koondislased, koondise kandidaadid). 

Osalustasust on vabastatud ka vehklemisklubides õppemaksu maksvad kooliõpilased, 

üliõpilased. Ülejäänud saali kasutajad tasuvad osalustasu 15 € kuus või 100 € aastas. 

2. Osalustasu maksavad kõik, välja arvatud vehklemisklubides õppemaksu maksvad 

kooliõpilased, üliõpilased. Osalustasu 15 € kuus või 100 € aastas. 
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Päevakorra punkt nr. 6 

Töö vehklejatega Audentese spordigümnaasiumis. Hetkeseis ja edasised plaanid. 

Audentese treener Juhan Salm andis ülevaate Audentese spordigümnaasiumis õppivatest 

vehklejatest ja edasistest plaanidest. 

 

Päevakorra punkt nr. 7 

 Sõle tänava spordikompleksi kavandatav vehklemissaal. Hetkeseis. 

EVL peasekretär Jüri Salm informeeris treenerite töörühma Sõle tänava spordikompleksi 

kavandatavast vehklemissaalist. Hetkel on käimas Sõle tänava spordikompleksi põhiprojekti 

ekspertiis. Sõle spordikompleks peaks valmima 2015. aastal. 

 

Päevakorra punkt nr. 8 

Muud küsimused. 

Treenerite töörühm arutles kohtunike taseme üle Eesti vehklemisvõistlustel. Otsustati teha 

EVL juhatusele järgmine ettepanek: 

 Kõikidel Eestis toimuvatel vehklemisvõistlustel saavad kohtunikeks olla vaid EVL 

poolt litsenseeritud ja EVL kodulehel kirjas olevad vehklemiskohtunikud ja kohtuniku 

kandidaadid. 

 

 

Jüri Salm 

Treenerite töörühma esimees 
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