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EVL juhatuse koosoleku protokoll 30.01.2019
Koosoleku koht ja aeg 30.01.2019 kell 15:00, Laki 14A, Tallinn, EVLi kontor
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Indrek Madar, Ian Nelis, Siim Kabrits, Margus Hanson,
Jevgeni Karavajev, peasekretär Olga Truuse.
Kutsutud: Kaido Kaaberma, Nikolai Novosjolov, Meelis Loit.
Koosolekut juhatas Margus Hanson ja protokollis Olga Truuse

Päevakord
1. Naiskonna eelarve (kutsutud Kaido Kaaberma)
2.Meeskonna eelarve (kutsutud Nikolai Novosjolov)
3. Treenerite töörühma ettepanekud (kutsutud Meelis Loit)
4. MTÜ Florett avaldus
5. EVL 2019.aasta eelarve arutelu
6. Audentese treeneri konkursist
7. EVLi turundus

Päevakorra teema nr. 1. Naiskonna eelarve
Naiskonna peatreener Kaido Kaabermaa tutvustas juhatusele naiskonna ettevalmistus - ja
võistlusplaani koos eelarvega aastaks 2019 (vaata lisa 1).
Juhatus, olles saanud peatreenerilt selgitusi esitatud eelarvele, palus tal esitada
täiendatud/korregeeritud eelarve järgmiseks juhatuse koosolekuks.

Päevakorra teema nr. 2. Meeskonna eelarve
Meeskonna peatreener Nikolai Novosjolov tutvustas juhatusele meeskonna 2019.aasta
ettevalmistus- ja võistlusplaani MMini koos selle plaani realiseerimiseks vajaliku
kulueelarvega (vaata lisa 2).
Juhatus võttis esitatud plaanid aluseks meeskonna eelarve koostamisel eesmärgiga esitada
tulude poolega täiendatud eelarve kinnitamiseks järgmisele juhatuse koosolekule.

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION

Laki 14a
10621 Tallinn
Eesti

tel: +3725152607
E-post: olga@vehklemisliit.ee
www.vehklemisliit.ee

Päevakorra teema nr 3: Treenerite töörühma ettepanekud
Ettepanek 1: Võistlustele registreerimise tähtajad ja reeglid
Töörühm tegi juhatusele ettepaneku määrata sarnaselt FIE reeglitele Eesti tiitlivõistluste
registreerimise tähtajaks 4 päeva enne võistluste algust. Võistlustele registreerimisega võtab
klubi kohustuse tasuda osavõtumaksu. Alaliit esitab klubidele arved järgmise päeva jooksul
peale registreerimise tähtaja lõppu. 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.
Juhatus kinnitas treenerite töörühma ettepaneku.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält.
Ettepanek 2: Tokyo OMi tsooniturniirile kvalifitseerumine
Treenerite töörühm teeb juhatusele ettepaneku kinnitada:
- Tokyo OMi tsooniturniirile kvalifitseerumise periood: 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).
Juhatus otsustas nõustuda treenerite töörühma ettepanekuga ja kinnitas Tokyo OMi
tsooniturniirile kvalifitseerumisel punkide arvestusse minevad võistlused ja punkide kogumise
perioodiks 01.04.2019-31.03.2020.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält.
- Kui koondised pääsevad Tokyo OM-le, siis nii individuaalse kui ka võistkondliku koondise
kinnitatab juhatus hiljemalt 30.04.2020.
Juhatus otsustas kinnitada Tokyo OMi koondiste koosseisude kinnitamise tähtajaks
30.04.2020.
Hääletamise tulemused: 5 poolthäält.
Ettepanek 3: Treenerite töörühma juhi valimine
Treenerite töörühm valis töörühma juhiks Meelis Loidi, kes jätkab juhi rollis kuni 01.05.2019
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Juhatus võttis treenerite töörühma ettapaneku teadmiseks.
Lahkus Siim Kabrits.
Ettepanek 4: Noortespordi rahastamine
Treenerite töörühma liikmed tegid juhatusele ettepaneku noortespordi rahastamisega seotud
alaliidu punktiarvestus sünkroniseerida Kultuuriministeeriumi omaga, st muuta punktide
keskmise arvestamine kahe aasta peale.
Juhatus oli treenerite töörühma ettepanekuga nõus, et alates sellst aastast võetakse
noorteprordi punktiarvestuses aluseks kahe viimase aasta tulemused. Kõik koosolekul viibinud
juhatuse liikmed olid ühel meelel, et alaliidu noortespordi rahastamissüsteem peaks olema
sünkroniseerud riigi toetussüsteemiga.
Hääletamise tulemused: 4 poolthäält.
Ettepanek 5: Üleminekud klubides
Töörühma liikmed on juhatusega ühel meelel, et üleminekureegel vajab kaasajastamist. Kuna
kõiki erandeid ei ole võimalik ette näha/arvesse, 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.
Juhatus nõustus röörühma seisukohaga, et klubi vahetuse korral peab esimeseks sammuks
olema klubide omavaheline kulude kompenseerimise kokkulepe. Kui klubid omavahel
kokkuleppele ei jõua, rakendub üldine ülemineku finantseerimise reegel.
Hääletamise tulemused: 3 poolthäält,1 erapooletu.
Liitus Siim Kabrits
Ettepanek 6: Üleminekud klubides
Treenerite töörühma ettepanek juhatusele, mis puudutab noorsportlaste üleminekuid teise
klubisse: juhul kui klubi vahetab eelmisel aastal Eesti noortekoondises (juuniorid, kadetid)
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (EM; MM) võistelnud sportlane, siis Eesti Vehklemisliit
eraldab noortesporditoetuse lähtuvalt sportlase poolt teenitud punktidest
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sportlase uuele klubile tehes seda sellest 25%-st, mis jääb noortesporditoetusest alaliidu
käsutusse.
Ettepanek 7: U23 edetabel ja U23 vanuse gruppi sportlaste 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 (treenerite töörühma protokoll).
Juhatus kinnitas U23 edetabeli loomise põhjendatuks.
Hääletamise tulemused: 4 poolthäält.
Juhatus pöördub treenerite töörühma poole ettepanekuga uue U23 edetabeli punktisüsteemi
väljatöötamiseks. Ettepanek punktiarvestuse täiendamiseks esitab töörühm juhatusele
kooskõlastamiseks.

Päevakorra teema nr 4. MTÜ Florett avaldus
04. detsembril esitas MTÜ Florett avaluse sooviga astuda liidust välja.
Juhatus otsustas mitte rakendada 6 kuulist etteteatamise tähtaega ja rahuldada MTÜ Florett
avalduse alates 31.12.2018.
Hääletamise tulemused: 4 poolthäält.
Lahkus Jevgeni Karavajev

Päevakorra teema nr. 5. Eesti Vehklemisliidu eelarve 2019
Peasekretär koostas 2019 aasta eelarve projekti ja esitas juhatusele ülevaatamiseks.
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Korrigeeritud eelarve suunatakse kinnitamiseks järgmisel juhatuse koosolekul (07.02.2019).

Päevakorra teema nr. 6. Audentese treeneri konkursist
Audentese treeneri, Meelis Loidi tööleping lõpeb juunis 2019, seega oleks aeg väljatöötada
Audentese treeneri konkursi tingimused.
30.01.2019 seisuga Audentese koolis õpib kaks noort vehklejat. Peasekretärile on laekunud
neli avaldust õpingute jätkamiseks Audentese Gümnaasiumis alates 2019 aasta sügisest.
Juhatus otsustas: peasekretär uurib, millised võimalused on suurendada õpilaste arvu
Audenteses alates õppeaastast 2019/2020 ning koostab Audentese treeneri konkursi
väljakuulutamiseks vajalikud dokumendid (konkursi tingimused, konkursi kutse jms). Tähtaeg
01.03.2019.

Päevakorra teema nr 7. EVLi turundus
PR- ja suhtekorraldusagentuuri Baltic ID partner Kaia Gil kutsus kooskõlastatult juhatusega
EVL liikmesklubid kohtumisele 5.veebruaril ka., eeesmärgiga koos mõelda ja analüüsida,
mida saaks vehklemise hüvanguks meedias ja sponsorite vaates ühiselt paremini teha.
Agentuuri soovib olla tulevikus vehklemisliidule strateegiliseks PR-partneriks.

Koosoleku juhataja: Margus Hanson
Koosoleku protokollija: Olga Truuse
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