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Avatud treenerite töörühma koosolek 06.12.2018
Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 10:00-12:00
Koosolekul osalesid treenerite töörühma liikmed: Kaido Kaaberma, Meelis Loit, Juhan Salm,
Helen Nelis-Naukas, Irina Embrich; peasekretär Olga Truuse.

Päevakord
1. Treenerite ettepanekud juhatusele - juhatuse otsused (juhatuse koosolek 22.11).
Tagasilükatud ettepanekud (Tsooniturniiri kuupäevadega seonduv)
2. Treenerite töörühma juhi/eestvedaja valimine
3. Noorte ettevalmistamine tiitlivõistlusteks (juuniorid, kadetid) . Plaanid (laagrid jne......)
4. U23 tulemustepõhine rahastamine (juhatuse poolt töörühmale suunatud)
5. Üleminekud klubides (juhatuse poolt töörühmale suunatud)
6. Kadettide Euroopa karikaetappide võistkondade moodustamine (Helen)

Päevakorra teema 1: Treenerite ettepanekud juhatusele - Tsooniturniirile
kvalifitseerumise aeg
Treenerite töörühm teeb juhatusele ettepaneku kinnitada:
- Tsooniturniirile kvalifitseerumise aeg: 01.04.2019-31.03.2020.
- Kvalifitseerimisel lähevad arvesse järgmised võistlused:Eesti MV, Eesti KV, MK etapid,
Satelliitturniirid (kolmest turniirist läheb arvesse kaks paremat tulemust).
- Kui võistkonnad pääsevad Tokyo OM-le, siis nii individuaalne kui ka võistkondlik
koondised kinnitatakse hiljemalt 30.04.2020.
Hääletamise tulemused: 3 poolt häält ja 1 vastuhääl.

Päevakorra teema 2: Treenerite töörühma juhi/eestvedaja valimine
Treenerite töörühm valis töörühma juhiks Meelis Loidi, kes jätkab juhi rollis kuni 01.05.2019
Hääletamise tulemused: 3 poolt
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Päevakorra teema 3: Noorte ettevalmistamine tiitlivõistlusteks
Meeskadetid ja meesjuuniorid osalevad peatreenerite (Segei Bobrov, Juhan Salm)
juhendamisel Tallinna linnalaagrites detsembri teisel poolel.
Veebruaris sõidavad meeskadetid Budapesti laagrisse, kus valmistuvad Foggia EM-ks.
Naiskadetidele ja naisjuunioridele pole veel kindlat ettevalmistusplaani tehtud. Meelis Loit ja
Helen Nelis-Naukas arutavad koostöövõimaluste üle.

Päevakorra teema 4: U23 tulemuste põhine rahastamine
Treenerite töörühma liikmed tegid juhatusele ettepaneku viia EVLi rahastamise reeglid
vastavusse Kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud noortespordi rahastamise süsteemiga ehk
võtta arvesse ka U23 tulemused.
Treenerite töörühma liikmed tegid juhatusele ettepaneku:
- luua U23 edetabelipunktide süsteem.
Täpsustav ettepanek punktiarvestuse täiendamiseks vormistatakse järgmisel treenerite
töörühma koosolekul.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält

Päevakorra teema nr 5: Üleminekud klubides
Treenerite töörühma liikmed tegid juhatusele ettepaneku noortespordi rahastamisega seotud
alaliidu punktiarvestus sünkroniseerida Kultuuriministeeriumi omaga, st muuta punktide
keskmise arvestamine kahe aasta peale.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält
Töörühma liikmed on juhatusega ühel meelel, et üleminekureegel vajab kaasajastamist. Kuna
kõiki erandeid ei ole võimalik ette näha/arvestada, siis noorsportlase klubi vahetuse korral
peab esimeseks sammuks olema klubide omavaheline kulude kompenseerimise kokkulepe.
Alles seejärel, kui klubid kokkuleppele ei jõua, peab rakenduma üldine ülemineku
finantseerimise reegel.
Hääletamise tulemused: 4 poolt
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Päevakorra teema nr.6: Kadettide Euroopa karikaetappide võistkondade
moodustamine
Helen Nelis-Naukas tegi ettepaneku töörühmale kehtestada uued reeglid kadettide Euroopa
karikaetappide võistkondliku koondise moodustamiseks: „Eesti edetabeli neli esimest on
kohustatud vehklema Eesti esimeses võistkonnas“.
Hääletamist ei toimunud.

7. Muud teemad
Helen Nelis-Naukas tegi töörühmale ettepaneku tiitlivõistlustelt saadud preemiate jagamise
põhimõte muutmiseks/reegli kehtestamiseks: „Kõik preemiad jagada võrdselt peatreenerite ja
sportlaste isiklike treenerite vahel“.
Hääletamist ei toimunud.

Protokollija
Olga Truuse
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