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Treenerite töörühma koosolek 06.02.2018
Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 11-13:00PM

Koosolekul osalesid treenerite töörühma liikmed: Meelis Loit, Kaido Kaaberma, Igor
Tšikinjov, Sergei Bobrov; peasekretär Olga Truuse. Puudusid: Juhan Salm.

Koosolekut juhatas ja protokollis Olga Truuse.

Päevakord:
1. Tiitlivõistlused 2018 (ettevalmistus, koosseis ja finanseerimine).
2. Eesti Meistrivõistlused - välismaalaste klassifitseerimine(ranking).
3. Treenerite töörühma koosseis ja struktuur.
4. Kohtunike lähetamine võistlustele (uued tingimused: vt juhatuse koosoleku protokoll p. 7.2
10.01.2018 "Kohtunike lähetamisest kadettide ja juunioride etappidele alaliidu eelarvest").
5. Muud teemad
5.1 EVL Ohutusereeglid

Päevakorra teema 1:
Tiitlivõistlused 2018 (ettevalmistus, koosseis ja finantseerimine).
Noorte koondiste peatreenerid tutvustasid ettevalmistuse kavasid:
Meelis Loit: enne EM-i tüdrukute (juuniorid ja kadetid) rahvusvaheline laager (kaasutud ka
Soome sportlased) Haapsalus 23-25.02.2018 ja enne MM-i samuti on planeeritud Haapsalu
laager 23-25.03.2018. Laagritesse on registreeritud ca 20-30 vehklejat.
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Sergei Bobrov: enne EMi toimub noormeeste laager Tallinnas Sõle vehklemissaalis koos
meessportlastega. Enne MMi treenivad meesjuuniorid rahvusvahelises vehklemislaagris
Itaalias, Milanos.

Päevakorra teema 2: Eesti Meistrivõistlused välismaalaste klassifitseerimine (ranking).
Jaanuaris toimunud EV100 eesti Meistrivõistlustel osales mitu välismaalast ja peakohtunik
otsustas Välismaalaste reitingu moodustamiseks võtta aluseks FIE juuniorite reiting, mis
võrdsustati eestlaste reitinguga, ehk võrdsustati külaliste reitingud nendest FIE edetabelis
järgneva eestlase reitinguga, võttes arvesse nii punkte kui FIE asetust. Enne võistluste algust
ning alagruppide käigus polnud esitatud ühtegi protesti, mistõttu võistlus jätkus korrapäraselt.
Peakohtunik otsustas muuta olukorda rahvusvaheliselt võrdsemaks eesmärgiga propageerida
ausa spordi põhitõdesid.
Treenerite töörühma liikmed, ei olnud nõus tehtud otsusega ja esitasid protesti, nõudes, et
edaspidi välismaalasi kvalifitseeritakse „vana viisi“ ehk kui ilma reitinguta sportlasi.
Hääletamise tulemused: kolm poolt ja üks erapooletu.

Päevakorra teema 3: Treenerite töörühma koosseis ja struktuur
Treenerite töörühma liikmed tegid juhatusele ettepaneku laiendada töörühma, tõhusama
klubide vahelise koostöö ja kvaliteetsema nõuandja rolli eesmärgil. Ettepanek: alaliidu alla
kulub 12 klubi – iga klubi peaks olema töörühmas esindatud.
Hääletamise tulemused: neli poolt
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Päevakorra teema 4: Kohtunike lähetamine võistlustele (uued tingimused:
vt juhatuse koosoleku protokoll p. 7.2 10.01.2018 "Kohtunike
lähetamisest kadettide ja juunioride etappidele alaliidu eelarvest")
Peatreenerid kinnitasid, et huvi Euroopa Karika ja MMi etappide vastu on suurenenud, mis on
igati positiivne. Järjest rohkem Eesti vehklejaid osaleb erinevatel rahvusvahelistel võistlustel,
kuid sellega kaasnevad ka alaliidu põhjendamatult suured kohtunike lähetamisega seotud
kulud.
Treenerite töörühma liikmed tegid juhatusele ettepaneku: alaliidu eelarvest lähetada kohtunike
ainult peatreenerite poolt valitud etappidele (max kaks etappi või lähtudes planeeritud
eelarvest) ja eespool mainitud kulusid kompenseerida ainult Eesti edetabeli esimesele
kaheksale sportlasele.

5. Muud teemad
5.1 EVL-i ohutusreeglid – otsustati arutada järgmisel töörühma koosolekul.

Olga Truuse
Koosoleku Juhataja ja protokollija
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