EVL juhatuse koosolek 22.11.2018
Koosoleku koht ja aeg: 22.11.2018 kell 13:00-18:00, Laki 14A, Tallinn, EVLi kontor

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Indrek Madar, Ian Nelis, Siim Kabrits, Margus Hanson,
Märt Sults, peasekretär Olga Truuse.
Koosolekut juhatas Margus Hanson ja protokollis Olga Truuse
Päevakord
1.Treenerite töörühma ettepanekud
2. Eesti Vehklemise ajalooraamat
3. Parimate autasustamine
4. Põhikirja kaasajastamine, edasised tegevused
5. Naiskonna kalendriplaan
6. T-särgid vehklejatele – disaini pakkumine
7. U23 edetabel - eraldi arvestus (lähtudes Kultuurministeeriumi toetussüsteemile).
8. Üleminekud klubides – süsteem vajab muutmist. Meelis Loit
Päevakorra teema nr. 1: Treenerite töörühma ettepanekud
Ettepanek: koondiste kriteeriumite täpsustamine. Juhatus kinnitas treenerite töörühma
poolt edastatud täpsustatud kriteeriumid:
Epeevehklemise tiitlivõistlusteks (EM, MM, Euroopamängud, Universiaad), MK-etappideks ja
teisteks rahvusvahelisteks

võistlusteks moodustatakse individuaalkoondis ja koondis

võistkonna võistluseks järgmiste kriteeriumite alusel:
Individuaalkoondis:
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3 EVL-i edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ettepanekul, kes valitakse EVL-i edetabelis olevate
vehklejate seast. Individuaalkoondise kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.
Koondis võistkondade võistluseks:
3 EVL-i edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ettepanekul, kes valitakse EVL-i edetabelis olevate
vehklejate seast. Koondise võistkondade võistluseks kinnitab Eesti Vehklemisliidu juhatus.
Olümpiamängudeks moodustatakse epeevehklemise koondis võistkondade võistluseks
järgmiste kriteeriumite alusel:
3 EVL-i edetabeli esimest ja 1 varuvõistleja peatreeneri ettepanekul, kes valitakse EVL-i
edetabelis olevate vehklejate seast. Koondise võistkondade võistluseks kinnitab Eesti
Vehklemisliidu juhatus.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält
Ettepanek: koondiste finantseerimine tiitlivõistlusteks.
Juhatus kinnitas

kadettide ja juunioride koondise liikmete finantseerimiskriteeriumid

tiitlivõistlusteks alljärgnevalt:
Juunioride A kriteerium: Juunioride koondise liikme finantseerimine kuni 100%. Arvesse
lähevad kõik võistlused alates koefitsiendiga 1,0.
· Kui sportlane tuleb üks kord kaheksa parema hulka
· Kui sportlane tuleb kaks korda 16 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kolm kord 32 parema hulka

Kui sportlane on MK sarjas 16 parema hulgas, siis saab ta A kriteeriumi järgi kuni 100%
finantseeringu tiitlivõistluseks.
Kui sportlane on täitnud B kriteeriumi, siis saab ta A kriteeriumi järgi kuni 50 % finantseeringu
tiitlivõistlusteks.
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Juunioride B kriteerium:
Juunioride koondise liikme finantseerimine kuni 100%. Arvesse lähevad kõik võistlused alates
koefitsiendiga 1,0.
· Kui sportlane tuleb üks kord 16 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kaks korda 32 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kolm korda 64 parema hulka
Kui sportlane on MK sarja edetabelis 32 parema hulgas, siis saab ta B kriteeriumi järgi kuni
100% finantseeringu tiitlivõistluseks.
Kui normi mittetäitnud koondislane on Eesti edetabeliliider, saab ta B-kriteeriumi järgi kuni
50% finantseeringu.
Kui sportlane on kadettide ECC edetabelis 8 hulgas, siis on saab ta A kriteeriumi järgi kuni 100
% finantseeringu.
Kui sportlane on täitnud B kriteeriumi, siis saab ta A kriteeriumi järgi kuni 50 % finantseeringu
tiitlivõistlusteks.
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Kadettide A kriteerium:
Koondise liikme finantseerimine kuni 100%. Arvesse lähevad kõik võistlused alates
koefitsiendiga 1,0.
· Kui sportlane tuleb ühe korra 4 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kaks korda 8 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kolm korda 16 parema hulka
Kadettide B kriteerium:
Kadettide koondise liikme finantseerimine kuni 100%. Arvesse lähevad kõik võistlused alates
koefitsiendiga 1,0.
· Kui sportlane tuleb ühe korra 8 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kaks korda 16 parema hulka
· Kui sportlane tuleb kolm korda 32 parema hulka
Kui sportlane on kadettide ECC edetabelis 16 hulgas, siis on saab ta B kriteeriumi järgi kuni
100 % finantseeringu.
Kui normi mittetäitnud koondislane on Eesti edetabeliliider, saab ta B-kriteeriumi järgikuni
50% finantseeringu.

Tagantjärgi tasustatakse sportlast:
· kuni 100% kui sportlane saavutab tiitlivõistlustel individuaalselt 1-8. koha.
· kuni 50% kui sportlane saavutab tiitlivõistlustel individuaalselt 9-16. koha.
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- 100% kui võistkond saavutab tiitlivõistlustel 1-4. koha.
· 50% kui võistkond saavutab tiitlivõistlustel 5.-12. koha.
NB: Aastaeelarves juunioride ja kadettide tiitlivõistlusteks eraldatud summade piires otsustab
EVL-i juhatus enne tiitlivõistlusi finantseeringu suuruse iga koondise liikme kohta A või B
kriteeriumite täitmise alusel.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält
Ettepanek: Koondised tiitlivõistlusteks (EM ja MM) – 2019 a. Koondiste kinnitamise
tähtajad

Juhatus kinnitas treenerite töörühma poolt esitatud koondiste kinnitamise tähtajad:
Kadetid
EM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) 28.01.2019.
MM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) 04.03.2019.
Hääletamise tulemused: 5 poolt häält.
Juuniorid
EM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) 03.02.2019.
MM 2019: koondised (noormehed ja neiud: individuaal ja võistkondlik) 04.03.2019.
Hääletamise tulemused: 5 poolt häält.
Täiskasvanud
EM 2019: koondised (naised ja mehed: individuaal ja võistkondlik) 20.05.2019.
MM 2019 – kohe peale EMi ja hiljemalt 25.06.2019.
Hääletamise tulemused: 5 poolt häält.

Juhatus teeb treenerite töörühmale ettepaneku esitada juhatusele kinnitamiseks treenerite
töörühma otsus individuaalvõistlejate Tokyo olümpia tsooniturniirile kvalifitseerumise ja
võistkondade (juhul kui Tokyo olümpiale kvalifitseeruvad võistkonnad) koosseisude
kinnitamise tähtaegade osas.
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Päevakorra teema nr.2: Eesti Vehklemise ajalooraamat
Eesti Vehklemise ajalooraamat on praktiliselt valmis trükki saatmiseks. Menu kirjastus on
pöördunud juhatuse poole palvega suurendada ajalooraamatu väljaandmisega seotud eelarvet,
kuna raamatu maht kujunes veerandi võrra suuremaks võrreldes esialgu planeerituga. Juhatus
otsustas loobuda ePub faili tellimisest ja kinnitas tiraaziks 1000 raamatut. Juhatus otsustas
ajalooraamatu väljaandmisega seotud kallinemise katta järgmise aasta eelarvest. Esimese Eesti
Vehklemise ajalooraamatu presentatsioon korraldada 13.12.2018. Margus Hanson suhtleb
korralduslikes küsimustes kirjastajaga.
Poolt 5 juhatuse liiget
Päevakorra teema nr.3: Parimate valimine ja autasustamine
Peasekretär saadab liikmesklubidele päringu parimate sportlaste väljaselgitamiseks. 2018 aasta
nominatsioonid:


Parim meesvehkleja



Parm naisvehkleja



Parim treener



Parim noorvehkleja (parim noormees)



Parim noorvehkleja (parim neiu)



Parim noorte treener

Lisaks kuulutatakse välja Vehklemise Aasta Tegu
Kandidaatide esitamise tähtaeg 28.11.2018.
2018 parimate autasustamine toimud 05.12.2018 Olümpia hotelli banketisaalis.
Päevakorra teema nr 4: Põhikirja kaasajastamine, edasised tegevused
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Peasekretär palub töörühma liikmeid esitada muudatusettepanekud EVL juhatusele ja teistele
rühma liikmetele hiljemalt 02.12.2018. Esitatud muudatusettepanekud arutatakse koosolekul,
mille toimumise kuupäev lepitakse kokku eraldi. NB: muid teemasid koosolekul ei arutata!
Päevakorra teema nr.5: Naiskonna kalendriplaan
Juhatus palub peatreeneril esitada naiskonna kalenderplaan koos naiskonna järgmise aasta
eelarve ettepanekuga.
Päevakorra teema nr.6: T-särgid vehklejatele – disaini pakkumine
Juhan Salm tegi juhatusele ettepaneku kasutada koondislastele mõeldud T-särkidel
modifitseeritud alaliidu logot, kus selgelt välja toodud rahvuslipu värvid:

Alaliidul on ametlik logo, mida juhatus ei muuda. Juhatus otsusaas, et siiski võib soovi korral
ametliku kasutada nii Salmi poolt disainitud logot kui ka EVLi ametliku logot sportlaste
koondiste riietusel.
NB: EVLi ametlik logo jääb muutmata!
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält
Päevakorra teema nr.7:U23 edetabel - eraldi arvestus.
Meelis Loit tegi ettepaneku viia EVLi rahastamise reeglid vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt
kehtestatud noortespordi rahastamise süsteemile ehk võtta arvesse ka U23 tulemused.
Juhatus otsustas suunata see ettepanek treenerite töörühma arutamiseks ja vajadusel
punktiarvestuse täiendamiseks.
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Päevakorra teema nr. 8: Üleminekud klubides ja klubide rahastamine
Klubi Musketär, keda esindab Meelis Loit, palus juhatusel arutada võimalikud võimalused
üleminekutega seotud reeglites. Juhatus on nõus, et reegel vajab kaasajastamist. Juhatus on
seisukohal, et noorsportlase klubi vahetuse korral peaks esimeseks sammuks olema klubide
omavaheline kulude kompenseerimise kokkulepe. Alles seejärel, kui klubid kokkuleppele ei
jõua, võiks rakendudad üldine ülemineku finantseerimise reegel. Lisaks sellele vajab juhatuse
meelest noortespordi rahastamisega seotud alaliidu punktiarvestus Kultuuriministeeriumi
omaga ajalist sünkroniseerimist.
Juhatus ootab treenerite töörühmalt ettepanekut üleminekutega seotud reeglite uuendamiseks
ning
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Koosoleku juhataja: Margus Hanson
Koosoleku protokollija: Olga Truuse
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