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EVL juhatuse koosolek 25.06.2018 

Koosoleku koht ja aeg: Centennial Hotell Tallinn konverentsiruum „Motivatsioon“ (Endla 

15, 10122 Tallinn) kell 14:00 

 

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Indrek Madar, Ian Nelis, Jevgeni 

Karavajev, Sulev Saareväli, EVLi President Margus Hanson. Kutsutud olid juhatuse 

koosolekule naiskonna peatreener Kaido Kaaberma ja peasekretär Olga Truuse.  

Koosolekut juhatas  Margus Hanson ja protokollis Olga Truuse 

 

Päevakord: 

1. Jevgeni Karavajevi kiri juhatusele 

2. 2018. a. MMi naiskonna koosseis 

3. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest 

Päevakorra teema nr 1: Jevgeni Karavajevi kiri juhatusele 

Juhatuse liige Jevgeni Karavajev saatis alaliidu juhatusele kirja, kus avaldab oma arvamust 

15.05.2018 peetud juhatuse koosolekul tehtud otsuste kohta (vaata lisa nr.1). 

Võttes arvesse Karavajevi soovi, juhatus otsustas: 

muuta 15.05.2018 juhatuse koosoleku protokolli  järgmiselt: 

 Päevakorra teema nr. 1 (mees- ja naiskoondiste kinnitamine tiitlivõistlusteks 2018) 

hääletamistulemused: 3 poolt ja 1 vastu. 

 

 Päevakorra teema nr. 2 (noortekoondiste 2017/2018 hooaja kokkuvõte): täiendus: Jevgeni 

Karavajevi hinnang noorte 2017/2018 hooaja tulemustele: mitterahuldav. 
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Päevakorra teema nr.2: 2018. a. MMi naiskonna koosseis 

Juhatus on käsitlenud Wuxi MMile lähetatava naiste koondise teemat kahel varasemal 

juhatuse koosolekul. Sellele juhtis tähelepanu koondise peatreener Kaido Kaaberma.  

15.05.2018 toimunud juhatuse koosolekul kinnitati päevakorrapunkt nr.1 all MM koondis 

võistkonna võistluseks koosseisus Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu, Irina 

Embrich. Juhatus käsitles oma 21.05.2018.a. toimunud koosolekul päevakorrapunktis nr. 2 

naiskonna MMi individuaalvõitkonna koondise moodustamise küsimust. Ettepanek 

individuaalkoondise moodustamise kohta ei leidnud siis juhatuses otsusena vastuvõtmiseks 

vajalikku toetust.  

Seoses epeenaiste ülieduka esinemisega EMil on taas kerkinud päevakoda MMile sõitva 

naiste koondise kosseisu teema, kuivõrd juba kinnitatud koondises ei ole Euroopa meistrit 

Katrina Lehist. Samuti ei ole otsust selle kohta, kas moodustada sarnaselt EMiga eraldi 

individuaalvõitlustele lähetatav koondis.   

Nii peatreener kui ka juhatuse liikmed jäid lühikese mõttevahetuse järel ühisele 

seisukohale, et vastne Euroopa meister Katrina Lehis peab saama võimaluse vehelda ka 

Wuxi  MMil, ehkki tema osalemine  MMil ei ühti juhatuse poolt kehtestatud koondise 

moodustamise põhimõtetega. 

Järgmise küsimusena arutati selle üle, kas saata sarnaselt EMiga ka MMile viis sportlast, st 

individuaalvõistluse võistkonna koosseis erineks võistkonnavõistluse koondise koosseisust. 

Enne otsustamist küsiti selle kohta peatreeneri arvumust, kes avaldas seisukohta, et 

sportlased, kes esindavad Eestit võistkondlikul võistlustel, peavad saama vehelda ka 

individuaalsel turniiril.  

Juhatus otsustas lähetada Wuxi MM-le neli naissportlast.  
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Hääletamise tulemused: 5 poolt, 0 vastu. 

Järgnevalt arutati Wuxi MMi naiskonna koosseisu teemat. Koosolek jäi konsensuslikule 

seisukohale, et koondises peaks olema esindatud EMi individuaalvõistluse medalikolmik: 

Katrina Lehis, Kristina Kuusk ja Julia Beljajeva. 

Koondise neljanda liikme küsimuses pöördus president peatreeneri poole ekspertarvamuse 

saamiseks. Peatreener Kaido Kaaberma ettepanek oli kinnitada Wuxi MMil võistleva 

naiskonna neljandaks liikmeks võistkonna raudvara Irina Embrich. 

Juhatus otsustas muuta oma 15.05.2018. aasta koosoleku päevakorrapunkt nr 2 otsust  

sportlaste Wuxi MMile sõitva naiskonnna kooseisu arvamise kohta ja kinnitada 

maailmameistrivõistlustele lähetatav naiste koondis järgmises koosseisus: Julia 

Beljajeva, Kristina Kuusk, Katrina Lehis ja Irina Embrich 

Hääletamise tulemused: 5 poolt, vastu 0  

 

Päevakorra teema nr 3: Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest 

Kaks EVLi liiget: Vehklemisklubi IREM ja MTÜ Florett on 14.06.2018.a. saatnud 

juhatusele ettepaneku erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks alljärgneva 

päevakorraga: 

1. Juhatuse koosseisu muutmine; 

2. Juhatuse esindusõiguse piirangu kustutamine; 

3. Klubisiseste reeglite kehtestamine põhikirjas; 

4. Põhikirja muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine. 
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Juhatus jõudis seisukohale, et juhatusele esitatud dokumentide  alusel ei ole  võimalik 

erakorralist üldkoosolekut kokku kutsuda, kuna ettepaneku tegijad pole juhatusele koos 

nõudega erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitanud üldkoosolekul arutamist 

vajavate dokumentide projekte. Nõude juures puudub näiteks sisuline ja kirjalik ettepanek 

klubisiseste reeglite kehtestamiseks põhikirjas, samuti ka vastavalt muudetud põhikirja 

projekt, milles eelnimetatud  ja ka teised avaldajate poolt ette pandavad muudatused 

kajastuksid.  

Juhatus otsustas, et eeltoodud põhjustel ei saa seadusest tulenevatele nõuetele vastavat 

erakorralist üldkoosolekut juhatus kokku kutsuda ja pöördub nõude esitanud klubide 

poole kirjaliku palvega edastada juhatusele puudu olevad dokumendid.  

Hääletamise tulemused: 5 poolt, 0 vastu 

 

Koosoleku juhataja Margus Hanson 

Koosoleku protokollija Olga Truuse 
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