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Treenerite töörühma koosoleku 12.06.2018 protokoll 

Koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 10:00-11:30 

 

Koosolekul osalesid treenerite töörühma liikmed:  Kaido Kaaberma, Meelis Loit, Juhan Salm, 

Peeter Nelis, peasekretär Olga Truuse ja külaline/juhatuse liige – Indrek Madar. Koosolekut 

juhatas ja protokollis Olga Truuse. 

 

Päevakorra teemad:  

1. EVL-i ohutusreeglid. 

2. Noorte tiitlivõistlustele kvalifitseerimise ja rahastamise reeglid 

3. Noortespordi toetuse süsteem 

4. Töörühma koosseis 

5. Tagantjärele finantseerimise reeglid 

6. Eesti Meistrivõistlused 

7. Järgmine koosolek: aeg ja koht 

8. Muud teemad 

8.1. EVL kalender 

 

Päevakorra teema nr.1: EVLi ohutusreeglid 

Eesti MV ajal toimus kohtunike koosolek (J. Salm, D. Valiulin, D. Ostrovski ja S. Mutsenik), 

mille üheks teemaks oli “EVL-i ohutusreeglid”. Peasekretär suhtleb osapooltega eesmärgil 

saada ka kohtunike ettepanekuid, et arutada neid järgmisel töörühma koosolekul. 
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Päevakorrateema nr 2: Noorte tiitlivõistlustele kvalifitseerimise ja 

rahastamise reeglid 

Ei arutatud. Peasekretär lisab antud teema järgmise koosoleku päevakorda. 

 

Päevakorrateema nr. 3: Noortespordi toetuse süsteem 

Ei arutatud. Peasekretär lisab antud teema järgmise koosoleku päevakorda. 

 

Päevakorra teema nr.4: Töörühma koosseis 

Eesmärgil ära kuulata ja aru saada töörühma liimete seisukohti treenerite töörühma koosseisu 

suhtes, koosolekust võttis osa EVL-i juhatuse liige Indrek Madar. Juhatuse seisukoht: töörühma 

liikmete seas on kaks täiskasvanute koondiste ja kolm noortekoondiste treenerit, kellel on nii 

pädevust kui ka kompetentsi, selleks et anda nõu ja teha ettepanekuid juhatusele. Kui mingil 

põhjusel töörühma liikmed leiavad, et nemad vajavad lisajõud või informatsiooni, siis selleks 

on võimalik kutsuda spetsialiste, klubide esindajad töörühma koosolekule, kuid neil ei pea 

olema hääletamisel hääleõigust. 

Treenerite töörühma liikmete seisukoht on aga endine: töörühma liikmed leiavad, et tänases 

olukorras töörühm ei saa teha tõhusat koostööd teiste alaliidu klubidega ja anda kvaliteetset nõu 

EVL-i juhatusele.  

Ettepanek juhatusele: laiendada töörühma koosseisu, anda klubidele võimaluse teha kootööd, st iga 

klubi peaks olema töörühmas esindatud. Oluline, et iga klubi tunnetaks, et tema seisukoht on oluline 

ja ta on võimalus/õigus jagada oma mõtteid/seisukohti treenerite töörühmas ja läbi selle teha 

ettepanekuid juhatusele.  Töörühm peab olema klubide/alaliidu liikmete häälekandja juhatusele! 

NB: klubi esindajal peab olema vehklemise treenerikutse!  

NB: kui klubi on juba töörühmas esindatud (peatreenerite näol), siis teist esindajat ei võeta ehk klubil 

ei saa olla rohkem kui üks hääl. Treenerite töörühma kvoorumi nõue – 5 inimest. 
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Hääletamise tulemused: 4 poolt. 

Indrek Madar edastab ettepaneku juhatusele. Peasekretär teeb juhatusele ettepaneku lisada antud 

teema järgmise juhatuse koosoleku päevakorda. 

 

Päevakorra teema nr 5: Tagantjärele finantseerimise reeglid 

Ei arutatud. Peasekretär lisab antud teema järgmise koosoleku päevakorda. 

 

Päevakorra teema nr 6: Eesti Meistrivõistlused 

Eelmisel töörühma koosolekul tehti ettepanek juhatusele: Eesti Meistrivõistlused juunioride eas 

ja noorematel korraldada kinniselt.  

 

Hääletamistulemused - 2 poolt; 2 vastu. Peasekretär edastab  juhatusele antud teemaga seotud 

ettepanekud. 

 

Päevakorra teema nr 7: Järgmine koosolek: aeg ja koht 

Otsustati korralda järgmist koosolekut Augustis 2018. Täpne kuupäev täpsustatakse hiljem. 

 

Päevakorra teema 8: Muud teemad 

8.1. EVLi kalender 2018/2019 

12.06.2018 seisuga on kinnitatud FIE kalender (vaata lisa nr.1) ja alates 22.05.2018 on saadaval 

ka EFC kalendri projekt: https://www.eurofencing.info/getFile/case:show/id:447392  

Treenerite ettepanekud EVL-i 2018/2019 hooaja Eesti võistluste planeerimiseks: 

S. Bobrov (e-kiri  11.06.2018): korraldada juunioride MV 20-21.02.2018 . 

M. Loidu kommentaar: ,,samal ajal on naisjuunioridel MK etapp Iisraelis“ (JWC Maalot) 

http://www.vehklemisliit.ee/


 
 
 

                                       
                                                          tel: + 372 5152 607 

                                  E-post: evl@vehklemisliit.ee 
www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

K. Kaaberma. Täiskasvanute MV – Aprill 2019 . 

M. Loit – planeerida EVLi karikavõistlused sarnaselt eelmisele 2017/2018 hooajale. 

Peasekretär esitab töörühma liikmetele EVL-i võistluste kalendri projekti hiljemalt 18.06.2018  

 

Olga Truuse  

Koosoleku protokollija ja juhataja 
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