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Avatud treenerite töörühma koosolek 09.10.2018 

Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 09:00-12:00 

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

Sergei Bobrov, Helen Nelis-Naukas, Irina Embrich; peasekretär Olga Truuse.   

 

Päevakord 

1. Juunioride Eesti MV 2019 

2. Juhatuse koosolek (02.10.2018) - tagasiside 

3. EVLi võistlustele registreerimine (registreerimise tähtajad jm küsimused)  

4. Naiskadetid – eelarve planeerimine, sh. Euroopa etappidel osalemine 

5. Ühekordne elutöötoetus – preemiad ja toetused. Pingerida 

6. Koondised tiitlivõistlusteks (EM ja MM) – tähtajad 

7. Muud teemad 

Päevakorra teema nr. 1: Juunioride Eesti MV 2019 

Eesti MV, juuniorid  25.01.2019 (saali mure). Vaja otsust: kas muudame asukohta ja/või 

kuupäeva.  

Seoses piisava suurusega ja optimaalse hinnaga võistluspaiga puudumisega Tallinnas (Sõle 

spordikeskus, Kalevi hall ja Audentese spordisaal on väljamüüdud; TTÜ spordisaal on eelarvest 

oluliselt kallima hinnaga) otsustas treenerite töörühm teha ettepaneku juhatusele Juunioride MV 

läbiviimise asukoha ja kuupäeva muutmiseks järgmiselt: 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Võistlus: Juunioride Meistrivõistlused  

Koht: Haapsalu, Endel Nelise nimelises vehklemissaal  

Kuupäev: 20.01.2019. 

Hääletamise tulemused: 5 poolthäält ja 1 erapooletu 

Ühtlasi treenerite töörühm tegi ettepaneku: Juunioride MV-lt saadud punktid lähevad EVL 

edetabelisse ja ka koondiste moodustamisel arvesse vaatamata sellele,  et võistlus langeb kokku 

Maalot ja Manama juunioride MK etappidega . 

Hääletamise tulemused: 5 poolthäält ja 1 erapooletu. 

Päevakorra teema nr. 2: Juhatuse koosolek (02.10.2018) – tagasiside 

 

Treenerite töörühma liikmed tegid eelmisel koosolekul juhatusele ettepanekud koondiste 

moodustamise kriteeriumite täpsustamiseks (treenerite töörühma koosoleku protokoll 

30.09.2018). Juhatus arutas ettepanekuid ja leidis, et pakutud modifitseeritud reeglite sõnastus 

vajab täpsustamist ja korrigeerimist, seega pole juhatus koondiste kvalifitseerimisega ja 

finantseerimisega seotud ettepanekut kinnitanud.  

Treenerite töörühma liikmed avaldasid soovi osaleda järgmisel juhatuse koosolekul 

(22.10.2018) eesmärgiga selgitada/täpsustada varasemalt tehtud ettepanekuid. Peasekretär 

edastab treenerite info juhatusele. 

 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Päevakorra teema nr. 3: EVLi võistlustele registreerimine (registreerimise 

tähtajad jne)  

Peasekretär pöördus treenerite töörühma liikmete poole palvega üle vaadata Eesti tiitlivõistluste 

registreerimise tähtajad ja võimalusel tuua registreerimise lõpptähtaeg ette poole. Töörühm tegi 

juhatusele ettepaneku: sarnaselt FIE reeglitele, Eesti tiitlivõistluste registreerimise tähtajaks 

määrata 4 päeva enne võistluste algust. NB: võistlustele registreerimisega võtab klubi kohustuse 

tasuda osavõtumaksu.. Alaliit esitab klubidele arved vahetult peale registreerimise tähtaja lõppu, 

järgmisel päeva jooksul. Arveldamine toimub kas sularahas võistluspäeval või panga 

ülekandega hiljemalt 1 päev enne võistlust. Osavõtumaksu tasumisest vabastatakse ainult 

arstitõendi esitamisel. Uued tähtajad hakkavad kehtima alates 01.01.2019. 

Hääletamise tulemused: 6 poolthäält 

Päevakorra teema nr. 4: Naiskadetid – eelarve planeerimine Euroopa 

etappidel osalemiseks 

02.09.2018 juhatus kinnitas 2018-2019 hooajaks naiskadettide peatreeneriks Helen Nelis-

Nauksast (juhatuse koosoleku protokoll 02.10.2018)..  

Helen Nelis-Naukas koostab naiskadettide 2018-2019 võistlus-ja treeningplaani ja koos 

eelarvega esitab juhatusele kinnitamiseks.   

Päevakorra teema nr. 5: Ühekordne elutöötoetus - preemiad/toetused. 

Pingerida 

Treenerite töörühma liikmed saadavad peasekretärile ettepanekud eraldatavate preemiate 

laureaatide esitamiseks hiljemalt 12.11.2018. Saadud ettepanekud arutatakse järgmisel 

treenerite töörühma koosolekul. Peasekretär koostab pingerea hiljemalt 15.11.2018. 

Päevakorra teema nr. 6: Koondised tiitlivõistlusteks (EM ja MM) – tähtajad 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Treenerite töörühm tegi juhatusele järgmised ettepanekud: 

Kadetid 

EM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) pannakse lukku 

28.01.2019. 

MM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) pannakse lukku 

04.03.2019. 

Hääletamise tulemused: 6 poolt häält. 

Juuniorid 

EM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) pannakse lukku 

03.02.2019. 

MM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) pannakse lukku 

04.03.2019. 

Hääletamise tulemused: 6 poolt häält. 

Täiskasvanud 

EM 2019: koondised (naised ja mehed: individuaal ja võistkondlik) pannakse lukku 20.05.2019. 

MM 2019 – kohe peale EMi ja hiljemalt 25.06.2019. 

Hääletamise tulemused: 6 poolt häält. 

Tsooniturniirile kvalifitseerumise aeg: 01.04.2019-31.03.2020 

Arvesse lähevad järgmised võistlused: Eesti MV, Eesti KV, MK etapid, Satelliitturniirid 

(kolmest turniirist läheb arvesse kaks paremat tulemust) 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Juhul kui võistkonnad pääsevad Tokyo OM-le, siis nii individuaalne kui ka võistkondlik 

koondised kinnitatakse hiljemalt 30.04.2020. 

Hääletamise tulemused: 3 poolt häält, 2 erapooletut ja 1 vastuhääl. 

7. Muud teemad 

7.1. Alaliidu aeg Sõle vehklemissaalis. 

Täna kehtivad järgmised alaliidu ajad Sõle vehklemissaalis: 

E-N: 18:00-20:00 

K: 10:00-12:00 

Eespoolmainitud ajad on ettenähtud täiskasvanute koondislaste ja koondiste kandidaatide 

treeninguteks, kuid seda kasutavad ka vehklemisveteranid, harrastajad jne. 

Alates 01.11.2018 kõikidel mitte koondiste kandidaatidel tekib treeningmaksu tasumise 

kohustus.  

Hinnakiri: 

15 eurot/kuu 

100 erot/aasta. 

Peasekretär edastab vastava otsuse Sõle Vehklemissaali haldurile Irina Embrichile, kes 

omakorda teavitab ja edastab informatsiooni saali kasutajatele (alaliidu otsus paigutatakse ka 

saali infotahvlile). 

7.2. Info kajastamine Eesti Vehklemisliidu kodulehel 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Treenerite töörühm tegi ettepaneku kajastada EVLi kodulehel võistlustega ja tulemustega 

seotud info järgmiselt: 

Rahvusvaheliste võistluste tulemused: uudised peavad sisaldama kõikide Eesti vehklejate 

tulemusi. 

Hääletamise tulemuse: 6 poolthäält 

Eesti võistlused sh. tiitli- ja klubivõistlused: uudistes tuleb kajastada kaheksa paremat tulemust. 

Hääletamise tulemused: 5 poolthäält ja 1 vastu. 

7.3. Medalid Eesti Meistrivõistlustel 

Helen Nelis-Naukas tegi ettepaneku: alates 2019 .a. lisaks sportlastele jagada medaleid ka 

individuaal arvestuses Meistrivõistluste võitjate treeneritele.  

Hääletamise tulemused: 5 poolthäält ja 1 erapooletu. 

7.4. Üleminekud klubides 

Treenerite töörühm tegi juhatusele ettepaneku täpsustada üleminekuga seotud reeglit 

(https://vehklemisliit.ee/reeglid/uleminekud-klubides/): 

Lisaks tuleb uuel klubil või ülemineval noorsportlasel tasuda üleminekutasu eelmisele klubile 

iga klubis oldud õppeaasta eest (01.09-31.08.2018). 

Ehk õppeaasta algus on 01. September. 

Hääletamise tulemused: 6 poolthäält 

7.5. Järgmine treenerite töörühma koosolek 

http://www.vehklemisliit.ee/
https://vehklemisliit.ee/reeglid/uleminekud-klubides/
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Järgmine treenerite töörühma koosolek toimub 13.11.2018 , EVL kontoris (Laki 14A, Tallinna) 

kell 10:00. 

Olga Truuse 

Koosoleku  Juhataja ja protokollija 

 

http://www.vehklemisliit.ee/

