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EVL treenerite töörühma koosolek 28.09.2013
Koosoleku toimumise koht: Turu Spordihoone, Tartu
Koosoleku aeg: 17.10.-17.35
Kohal:
Jüri Salm, Juhan Salm, Meelis Loit, Helen Nelis-Naukas, Jevgeni Karavajev, Tõnu Nurk
Puudusid: Igor Tšikinjov, Kaido Kaaberma, Viktor Kirpu
Koosolekut juhatas ja protokollis: Jüri Salm
Päevakord:
1) Juunioride– ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 20132014 hooajal
2) Juunioride- ja kadettide koondiste peatreener/-id 2013-2014 hooajal
3) Muud küsimused

Päevakorra punkt nr. 1
Juunioride– ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise tingimused 20132014 hooajal
Treenerite töörühm töötas välja juunioride- ja kadettide koondisesse kvalifitseerumise ja
finantseerimise tingimused 2013-2014 hooajaks. Tingimused saadetakse kinnitamiseks EVL
juhatusele.
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Päevakorra punkt nr. 2
Juunioride- ja kadettide koondiste peatreener/-id 2013-2014 hooajal
Treenerite töörühm otsustas teha EVL juhatusele järgmise ettepaneku:
 Koondist juhendab tiitlivõistlustel vastava vanuseklassi liidri treener, kes määratakse
hiljemalt 3 nädalat enne tiitlivõistluste algust.
 Koondise juhendajat finantseeritakse tiitlivõistlustel vastavalt liidri (oma vanuseklassi
liider) tulemustele (EVL juhatuse otsusega kas siis A või B kriteeriumi järgi).
Tiitlivõistluste eelsed treeningkogunemised korraldatakse koostöös koondiste juhendajate ja
Audentese treeneriga.
Päevakorra punkt nr. 3
Muud küsimused
Muude küsimuste all arutati reitingupunktide andmist Eesti noorte edetabelitesse (D ja C
klass) juhul, kui rahvusvahelised ehk muud võistlused ei toimu Eestis kehtiva vanuseklassi
alusel.
Otsustati teha EVL juhatusele järgmine ettepanek:
 Muud võistlused, mis ei toimu Eestis kehtiva vanuseklassi alusel - punkte arvestatakse
D ja C klassi edetabelisse juhul, kui osaletakse võistlustel, kus võistlusklassi vanuse
ülempiir on kõrgem Eestis kehtiva vanuseklassi omast. Kui osaletakse võistlustel, kus
vanuse ülempiir on madalam Eestis kehtivast vanuseklassist, siis reitingupunkte ei
anta.

Vastav muudatus sisse viia Eesti reitingupunktidesse 2012-2016.
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Ühtlasi aktsepteeris treenerite töörühm Spordiselts Põhjakotkas soovi viia läbi 2013.a.
Mercury Cup`i D-klassi asemel C-vanuseklassile. Vastav kalendri muudatuse ettepanek
edastatakse EVL juhatusele.

Jüri Salm
Treenerite töörühma esimees

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION

