EVL juhatuse koosoleku protokoll 02.010.2018
Koosoleku koht ja aeg: 02.10.2018 kell 13:00-18:00, Laki 14A, Tallinn, EVLi kontor

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Indrek Madar, Ian Nelis, Märt Sults, Siim Kabrits, Margus
Hanson, EVL peasekretär Olga Truuse.
Külalised: Kaido Kaaberma ja Peeter Nelis .
Koosolekut juhatas Margus Hanson ja protokollis Olga Truuse

Päevakord
1. Täiskasvanute koondiste peatreenerite hooaja kokkuvõtted
2. Sten Priinitsa pöördumise arutelu
3. Põhikirja kaasajastamine, edasised tegevused, töörühma koosseis
4. Meeste koondise peatreeneri ja kadettide naiskonna peatreeneri küsimus
5.Kohtunike kogu ettepanekud
6. Treenerite töörühma ettepanekud ja treenerite töörühma koosseis
7. Koondiste dressid
8. SBSK Draakon avaldus – espadroni registreerimine EVL ametliku relvaliigina
9. EVLi ja sportlaste vahelised lepingud

Päevakorra teema nr.1. Täiskasvanute koondiste peatreenerite hooaja
kokkuvõtted
Naiste peatreener Kaido Kaaberma ja eelmise hooaja meeste peatreener Peeter Nelis andsid oma
hinnangud 2017/2018 hooaja tulemustele.
Naised:
Hooaja alguses ei saanud kaks naiskonna kandidaati: Irina Embrich ja Katrina Lehis panustada
100%, kuna Irinal oli käevigastus ja Katrina ei saanud väikse lapse kõrvalt osaleda kõikidel
MK etappidel.
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Koondiste moodustamisega seotud juhatuse otsused avaldasid mõju nii ettevalmistusprotsessile
ja kahjuks ka tiitlivõistluste tulemustele.
Tänane õhkkond, naiskonna kandidaatide vahel on hea. Sportlased suhtlevad omavahel ja
liiguvad ühiste eesmärkide poole ühiselt.
Selleks, et ennetada sama olukorda ja välistada segadust, ei tohiks kuni Tokyo olümpiani
reegleid muuta. Ebaselge tulevik ja reeglite interpreteerimine segab sportlaste keskendumist ja
mõjutab ettevalmistusprotsessi.
Kaido Kaaberma hindas Euroopa meistrivõistluste tulemused „väga heaks“ ja maailma
meistrivõistluste tulemused „rahuldavaks“.
Kokkuvõttes andis peatreener hooajale hindeks ¨rahuldav¨.

13:30 lahkus Märt Sults

Mehed:
Peeter Nelis alustas meeste peatreenerina poole hooaja pealt. Treeneri hinnangul võib hinnata
EM tulemuse „suurepäraseks“. Nikolai Novosjolov saavutas teise koha (Peeter Nelis: „ Nikolail
on kullavärviga hõbe“). Samuti väga head vehklemist näitas Sten Priinits. Meeste koondis
(Priinits, Salm, Turnau) sai Euroopa Meistrivõistlustel 6. koha, mis on igati suurepärane
tulemus. Mehed näitasid eesmärgile keskendunud ja võitluslikku vehklemist.
MM tulemusi hindas Nelis enesekriitiliselt „mitterahuldavaks“. Meestel ei õnnestunud näidata
häid tulemusi ei individuaalselt ega ka mitte võistkondlikult. Peatreeneri sõnul on raske väita,
mis sellist põrumist mõjutas, kuid kindlasti avaldas oma mõju ka pikk Jaapani/Hiina laager,
vaimne väsimine, võõras toit jne.
Mis puudutab Tokyo olümpiat, siis treeneri seisukoha kohaselt on ilma Nikolai Novosjolovita
ülimalt raske olümpiale pääseda.
Peeter Nelise sõnum täiskasvanute koondiste peatreeneritele: „Hädavajalik noorte sportlaste
integreerimine ettevalmistusprotsessi - eriti meestklassis. Tuleb vaadata 10-12 aastat ette –
mõelda järgmisele ja isegi ülejärgmisele olümpiale“.
Peatreenerid esitavad juhatusele ka kirjalikud kokkuvõtted hiljemalt 31.10.2018.
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Päevakorra teema nr. 2: Sten Priinitsa pöördumise arutelu
(Sten Priinits osales koosolekul videosilla kaudu).
Sten Priinits pöördus juhatuse poole murega meeskoondislaste tuleviku suhtes, kuna tema
hinnangul on meeste tulevik ebaselge. Uus 2018/2019 hooaeg on juba alanud, kuid meestel pole
ettevalmistusprotsess paigas – pole peatreenerit, kes koostaks plaani, mille alusel saavad mehed
alustada ettevalmistust tiitlivõistlusteks ja ühtlasi ka Tokyo olümpiaks. Diskussiooni käigus
selgus ka, et sportlast ei rahulda treeningute kvaliteet

koondiste treeningaegadel Sõle

vehklemissaalis.
Juhatus kinnitas, et peatreeneri otsingud käivad ja loodetavasti saab lähiajal probleem
lahenduse.

Päevakorra teema nr. 3: Põhikirja kaasajastamine, edasised tegevused,
töörühma koosseis
Tänaseks on vaid üksikud liikmesklubid esitanud oma esindajad alaliidu põhikirja uuendamise
protsessis kaasa löömiseks. Peasekretär pöördub liikmete poole ja palub uuesti saata avaldused
Eesti Vehklemisliidu põhikirja kaasajastamise töörühmaga liitumiseks. Tähtaeg 22.10.2018.

Päevakorra teema nr. 4: Koondiste peatreenerid – mehed ja kadettide
naiskond
Naiskadettide peatreener
Naiskadettide peatreeneri kohale laekus tähtajaliselt kaks taotlust: peatreeneri kohale
kandideerivad Martti Moosus ja Helen Nelis-Naukas.
Juhatuse liikmed on varem kohtunud mõlema kandidaadiga eesmärgiga selgitada treenerite
visioon peatreenerite tööst, ülesannetest ja püstitatud eesmärkidest ning hinnata treenerite
sobivust peatreeneri ametisse.
Peatreeneri põhitööülesandeks on noorsportlaste ja koondise juhendamine kadettide Euroopa
karikavõistlustel (vastavalt EVL eelarvelistest võimalustest) ning ette valmistamine
tiitlivõistlusteks.
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Juhatus hääletas Helen Nelis-Naukase ja Martti Moosuse naiskadettide 2018/2019 hooajaks
peatreeneriks kinnitamise üle.
Hääletamise tulemused: Helen Nelis Naukas - 3 poolt; 1 erapooletu.
Martti Moosus – 4 erapooletut
Juhatuse otsusega on Helen Nelis-Naukas määratud naiskadettide peatreeneriks 2018/2019
hooajaks.

Meeskonna peatreener
Peeter Nelis teatas, et ei soovi jätkata meeskonna peatreenerina alates 01.08.2018.
Juhatus

suhtles

meeskonna

peatreeneri

määramise

küsimuse

osas

koondise

liikmetega/kandidaatidega. Märgus Hanson jätkab meeste koondise peatreeneri leidmiseks
läbirääkimisi,

mille tulemusi tutvustab juhatuse liikmetele

hiljemalt järgmisel juhatuse

koosolekul.

15:40 koosolekuga liitus Märt Sults

Päevakorra teema nr 5: Kohtunike kogu ettepanekud
Rahvusvahelise kategooria kohtunike koosolek on saatnud juhatusele rea ettepanekuid, mis
puudutavad kohtunike kogu statuuti ja liikmelisust, kohtunike koolituste korraldamist, Eestis
korraldatavate võistluste reeglistiku ja vaatlejate teemat ning kohtunike tegevuse tõhustamisega
seotud eelarvelisi küsimusi. Samuti esitasid kohtunikud oma ettepanekud ohutusreeglite
täiendamiseks.

Juhatus otsustas muuta kohtunike kogu statuuti vastavalt esitatud ettepanekule ja nimetada
kohtunike kogu liikmeteks Jüri Salm, Dmitri Valiulin, Denis Ostrovski , Stanislav Mutsenik.
Juhatus otsustas kinnitada uued EVLi ohutusreeglid (kehtivus alates 01.01.2019):


Vehklemisülikond koosneb vehklemisjakist ning vehklemispükstest (edaspidi: jakk ning
püksid).
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Vehklemisülikond, koos põlvikute ning vehklemiskindaga (edaspidi: kinnas), peab
katma kogu keha.



Vehklemisülikond ning alusvest peavad pidama torkesurvet 800N (juuniorid ja
täiskasvanud). D-, C- ja kadettide vanuseklassi sportlastel peab varustus pidama
torkesurvet 350N.



Jaki lukk ning kõik nööbid peavad jääma kogu matši vältel suletuks ning ei tohi matši
käigus avaneda.



Jakk peab katma võistlusseisus sportlase pükse.



Põlvikud peavad ulatuma pükste alla ning ei tohi matši käigus alla kukkuda.



Kinnas peab katma umbes poole varustatud käe küünarvarrest ning väljasirutatud käe
korral katma varrukat.



Maski näo osa peab olema kaetud metallvõrguga, milles ei esine suuri auke (aukude
vahe ei tohi olla suurem kui 2,1 mm).



Maski krae peab pidama torkesurvet 1600N (juuniorid ja täiskasvanud). D-, C- ja
kadettide vanuseklassi sportlastel on lubatud võistelda ka 350N vastupidavusega
maskidega.



Jäik rinnakaitse on naistele kohustuslik, meestel kubemekaitse vabatahtlik.



Sportlase nimi jaki seljaosas ei ole kohustuslik, lubamatu on aga vale nimi seljal.

Hääletamistulemused: 5 poolthäält
Kuna ülejäänud kohtunike ettepanekud on valdavaltseotud alaliidu eelarvega, siis arutelu nende
üle jätkub 2019. aasta eelarve koostamise protsessis. Vajadusel kaasatakse kohtunikekogu
esindaja.

Päevakorra teema nr. 6. Treenerite töörühma ettepanekud/treenerite
töörühma koosseis
Treenerite töörühma kvalifitseerusid (vastavalt treenerite töörühma moodustamise reeglitele)
vaid järgmised kandidaadid:
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Klubi

Esindaja

Tallinna Mõõk

Juhan Salm

En Garde

Helen Nelis-Naukas

IREM

Irina Embrich

Musketär

Meelis Loit

SBSK Draakon

Sergei Bobrov

Juhatus kinnitas alates 03.10.2018 alljärgneva treenerite töörühma koosseisu:
Kaido Kaaberma (naiskoondise peatreener)
Meelis Loit (naisjuunioride koondise peatreener, Musketär VK)
Sergei Bobrov (meesjuunioride koondise peatreener, SBSK Draakon)
Juhan Salm (meeskadettide koondise peatreener, Tallinna Mõõk)
Helen Nelis Naukas (Haapasalu En Garde)
Irina Embrich (IREM)
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält

Treenerite töörühma ettepanekud (treenerite töörühma protokoll 30.08.2018)
Juhatuse liikmed leidsid, et mõned töörõhma (koondiste moodustamise kriteeriumid ning
juunioride ja kadettide tiitlivõitluste finantseetimise kriteeriumid) ettepanekud vajavad
lisaanalüüsi ja selgemat sõnastust. Juhatus teeb treenerite töörühmale ettepaneku neid küsimusi
oma järgmisel koosolekul veelkord arutada ja esitada täiendatuna oma ettepanekud juhatusele
arutamiseks.

Juhatus otsustas kinnitada treenerite töörühma ettepanekud nr. 2, 3 ja 4 (Reitingupunktid).
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält.

Päevakorra teema nr. 7. Koondiste dressid
Juhatuse liige Indrek Madar esitas tellimuse NIKE esindajale Eestis AS-le Jalajälg vastavalt
peasekretärilt saadud nimekirjale.
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Päevakorra teema nr. 8. SBSK Draakon avaldus – espadron
SBSK Draakon esitas juhatusele avalduse palvega registreerida uus relvaliik – espadron,
koostada espadroni treeneri atesteerimise programm ning edaspidi kajastada espadroni
võistluste ja muu espadronvehklemisega seotud informatsioon EVL-i kodulehel.
Palun EVL-i koostada espadron vehklemise treeneri atesteerimise programmi.
Juhatuse liikmed tervitavad klubi SBSK Draakon algatust, peasekretäril tagada espadroni
võistluste ja muu epadonvehklemisega seotud informatsiooni kajastamine EVL kodulehel.
Atesteerimisprogrammi osas suhtleb juhatus Meelis Loiduga ja Jüri Salmiga.

Päevakorra teema nr. 9. EVLi ja sportlaste vahelised lepingud
Juhatus arutab seda küsimust järgmisel koosolekul, vahepeal Siim Kabrits suhtleb PR
firmadega-suhtekorraldajatega eesmärgiga alustada koostööd sponsorite leidmiseks ja
sponsorsuhete korrastamiseks.

Koosoleku juhataja: Margus Hanson
Koosoleku protokollija: Olga Truuse
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