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Treenerite töörühma koosoleku protokoll
Koosoleku koht ja aeg: 17.04.2019, EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 10:00-13:00

Koosolekul osalesid treenerite töörühma liikmed: Meelis Loit, Kaido Kaaberma, Sergei Bobrov,
Irina Embrich, Juhan Salm, peasekretär Olga Truuse. Puudusid: Nikolai Novosjolov, Helen
Nelis-Naukas
Koosolekut juhatas Meelis Loit ja koosolekut protokollis Olga Truuse

Päevakord:
1. Juunioride ja kadettide MM-i kokkuvõte
2. EVL võistluskalender 2020/2021
3. Vehklemisuudised EVL kodulehel
4. U-23 Euroopa meistrivõistlused aj U23 edetabeli punktid
5. Treenerite töörühma esimehe määramine alates 01.05.2019.a.
6. Muud teemad

Päevakorra teema nr. 1: Juunioride ja kadettide MM-i kokkuvõte
Peatreenerid rääkisid, kuidas möödus noorte vehklejate tiitlivõistlusteks ettevalmistus ja lühidalt
analüüsisid Torunis peetud kadettide-ja juunioride Maailmameistrivõistluste tulemusi.

Naisjuunioride,- ja kadettide MMi ettevalmistuslaager toimus Haapsalus 29.03-31.03.2019.
Laagri peatreeneriks oli Meelis Loit ja kaasa aitas Helen Nelis-Naukas. Laagrist võttis osa 17
vehklejat, kelle hulgas oli ka 3 Soome esindajat. Laager oli küllaltki lühike, kuid sellegi poolest
väga tõhus, va üks intsindent, kus üks sportlane keeldus teisega vehklemast, väites, et tema
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treener ei luba. Treenerite töörühma liikmed leidsid, et selline käitumine sportlase/treeneri poolt
on ebasportlik ja lubamatu. Peasekretär edastab vastava sõnumi EVL juhatuse liimetele.

Naiskadetide MMi tulemused: Madli Palk 14., Karoliina Komissarova 65., Anna Prela 73.
Võistlusest võttis osa 118 vehklejat. Naiskadettide peatreener Helen Nelis-Naukas esitab
kirjalikult hooaja põhjaliku analüüsi hiljemalt 29.04.2019 (analüüs on leitav lisasast nr. 1).

Naisjuunioride tulemused: Karoliine Loit 6., Carmen-Lii Targamaa 17., Andra Talen 89.
Võistlusest võttis osa 156 sportlast.
Naisjuuniooride võistkond (Loit, Targamaa, Talen, Palk) sai 31 naiskonna konkurentsis
10.koha.
Kokkuvõttes naisjuunioride võistlus hinnanguks pakkus peatreener:
Individuaalne turniir – väga hea; võistkondlik – rahuldav. Kirjalik hooaja analüüs lisatakse
protokollile hiljemalt 29.04.2019.

Meesjuunioride kohta esitas peatreener Sergei Bobrov kirjaliku analüüsi, mis on leitav
protokolli lisast nr.1.
Lühidalt meesjuunioride 2019 MMi tulemustest: Andzej Gedzo 53., Ilian Bobrov 67., Filipp
Djatšuk 130.
Sergei Bobrovi hinnang: “Arvestades sportlaste ettevalmistuse taset, nende vanust ja juunioride
MM meistrivõistlustel osalemise kogemust, võib tulemusi hinnata järgmiselt: Andzej Gedzo halvasti, Ilian Bobrov - rahuldavalt, Filipp Djatsuk - mitterahuldav”.
Võistkonna võistlusel sai meeskond (Gedzo, Bobrov, Kiiroja, Djatšuk) 15.koha. Peatreeneri
hinnang meeskonnale: „ hea.”.

Meeskadettide 2019 MMI tulemused olid väga tagasihoidlikud: Jaron Kiiroja 37., Henrik
Priimägi 81., Markus Salm 98.
Kirjalik hooaja analüüs lisatakse protokollile hiljemalt 29.04.2019.
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Peatreenerid esitavad kirjalikud 2018/2019 noorte hooaja analüüsid hiljemalt 29.04.2019, mida
tutvustavad juhatusele 29.04.2019 toimuval juhatuse koosolekul.

11:38 lahkus Irina Embrich

Päevakorra teema nr. 2. EVL võistluskalender 2019/2020
Treenerite töörühm tegi juhatusele ettepaneku kinnitada 2019/2019 EVL kalender järgmiselt:
Kuupäev

Kuupäev

Võistlus

koht

vanus

mehed/naised

14.09.2019

14.09.2019

EKV

Tartu

Kadetid

M/N

21.09.2019

21.09.2019

EKV

Haapsalu

Juuniorid

M/N

22.09.2019

22.09.2019

Tulevik I

Haapsalu

U14

M/N

19.10.2019

19.10.2019

EKV

Tallinn

Täiskasvanud

M/N

01.11.2019

03.11.2019

A

Tallinn

Täiskasvanud

N

05.01.2020

05.01.2020

EMV

Tallinn

Kadetid

M/N

U14 CH/Tulevik
18.01.2020

19.01.2020

II

Tallinn

U14

M/N

19.01.2020

19.01.2020

EMV

Tallinn

Juuniorid

M/N

07.03.2020

07.03.2020

TMV

Tallinn

Täiskasvanud

M/N

08.03.2020

08.03.2020

Tulevik III

Tallinn

U14

M/N

18.04.2020

18.04.2020

EMV

Tallinn

Täiskasvanud

M/N

19.04.2020

19.04.2020

EMV

Tallinn

U12

M/N

23.05.2020

23.05.2020

EMV

Haapsalu

U14

M/N

Hääletamise tulemused: 4 poolthäält

Päevakorra teema nr. 3. Vehklemisuudised EVL kodulehel
Meelis Loit tegi märkuse, et EVL kodulehel uudiste kajastamine vajab korrigeerimist ehk
parimad tulemused/uudised peavad olema kajastatud selliselt, et kodulehe külastajad eelkõige
märkaksid nö meie sportlaste edusamme ja alles siis statistikat teistest tulemustest.

Näiteks, kui naisjuunioride Toruni MMi parim tulemus on 6.koht ja meesjuunioride 57., siis
uudis naisjuunioride kohta peab olema lisatud viimasena (vaatamata sellele, et naisjuunioride
võistlus algas ja lõppes varem). Viimasena lisatud uudised on paremeni nähtavad.
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Näide:

Peasekretär/kodulehe haldur arvestab tulevikus tehtud ettepanekuga.

Päevakorra teema nr. 4. U-23 Euroopa meistrivõistlused aj U23 edetabeli
punktid
U23 edetabeli punktid
Treenerite töörühm tegi juhatusele ettepaneku korrigeerida U23 edetabelite puktide arvestust
järgmiselt:
U23

I

II

III

4-8

9-16

Muud võistlused

12

8

6

3

1

12

8

6

3

1

Satelliitturniirid

30

24

18

9

3

Põhjamaade MV

30

24

18

9

3

Eesti KV

20

16

12

6

2

Eesti MV

52

42

32

16

6

Euroopa MV

200

160

120

80

40

20

MK etapid

160

140

110

80

40

20

10

MM võistlus

240

210

170

120

60

30

15

OM võistlus

320

280

220

160

80

25

U 23 EM võistlus

120

100

80

60

30

15

Linnade

MV,

Valge Daam

17-32
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U23
Rahvusvahelised
võistlused

(kõik 25

kohad

"over

20

15

8

4

ranking"-u järgi)

Ehk ettepanek algsest tabeliset eemaldada/kustutada:
U23
U23

Euroopa

etapid

I

II

III

4-8

9-16

17-32

33-64

80

70

60

40

20

10

5

Hääletamise tulemused: 4 poolthäält

U23 Euroopa mesitrivõistlused
Juunikuus on tulemas U23 Euroopa Meistrivõistlused, kus plaanitakse osaleda nii individuaal
kui ka võistkondlikul turniiril. Lähtudes EVLi reeglitest, sel aastal registreerimine võistlusele
lõppeb 08.05.2019, kuid esmärgil võimalikult vara ja võimalikult soodsalt osta lennupiletid ja
broneerida majutust, uurib peasekretär kas/kes klubide sportlased on huvitatud U23 Euroopa
MV-l osalemisest.

Päevakorra teema nr. 5. Treenerite töörühma esimehe määramine alates
01.05.2019.a.
Treenerite töörühma liikmed tegid ettepaneku määrata Meelis Loidi treenerite töörühma juhiks
järgmiseks pearioodiks: 01.05.2019-01.10.2019.
Hääletamise tulemused: 3 poolthäält.

Meelis Loit
Koosoleku Juhataja

Olga Truuse
Protokollija
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LISA 1
Meesjuunioride hooaja kokkuvõte (Sergei Bobrov)

Euroopa 2019 juunioride epee meistrivõistluste analüüs, Foggia(Italy)
Meesjuunioride individuaalvõistlus, 1.03.2019
Euroopa 2019 meesjuunioride meistrivõistlustel epees, esindas Eesti juunioride koondisest 4
sportlast: Andzej Gedzo, Ilian Bobrov, Tony Sepp, Jaron Kiiroja.
Jaron Kiiroja 59. koht, Ilian Bobrov 62. koht, Tony Sepp 76. koht, Andzej Gedzo sai alagrupis
1 võidu ja põhiturniirile ei pääsenud, 89.koht. Turniiril kokku osales 100 vehklejat.
Arvestades sportlaste ettevalmistuse taset, nende vanust ja juunioride Euroopa meistrivõistlustel
osalemise kogemust, võib tulemusi hinnata järgmiselt: Jaron Kiiroja – hea, Ilian Bobrov – halb,
Tony Sepp – halb, Andzej Gedzo – mitterahuldav.
Juunioride meeskonnavõistlus. 3.03.2019
03.03.2019 Foggia EM-il peetud meesjuunioride võistkondlikul võistlusel sai Eesti koondis
(Andzej Gedzo, Ilian Bobrov, Tony Sepp ja Jaron Kiiroja) 13. koha.
Kohtumises 8 sekka pidi Eesti koondis tunnistama Venemaa võistkonna 45:25 paremust.
9-16 kohamatšide tulemused: Eesti 36:45 Rootsi Eesti 45:34 Azerbaijan Eesti 45:39 Austria
Turniirist võttis osa 20 meeskonda.
Arvestades sportlaste ettevalmistuse taset, nende vanust ja juunioride Euroopa meistrivõistlustel
osalemise kogemust, meeskondliku võistluse hinnang: hea.
MM 2019 juunioride epee meistrivõistluste analüüs, Torun (Poland)
Meesjuunioride individuaalvõistlus, 12.04.2019
Torunus peetud juunioride MM-il Eesti parimana sai Andzej Gedzo 53.koha.
Ilian Bobrov - 67. koht. Filipp Djatsuk - 130. koht. Turniiril kokku osales 192 vehklejat.
Arvestades sportlaste ettevalmistuse taset, nende vanust ja juunioride MM meistrivõistlustel
osalemise kogemust, võib tulemusi hinnata järgmiselt: Andzej Gedzo - halvasti, Ilian Bobrov rahuldavalt, Filipp Djatsuk - mitterahuldav
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Juunioride meeskonnavõistlus.
14.04.2019 Torunis peetud juunioride MMi võistkondlikul turniiril sai Eesti meeskond (Andzej
Gedzo, Ilian Bobrov, Jaron Kiiroja, Filipp Djatšuk) 15. koha.
Kohtumises 16 sekka alistas Eesti 45:33 Brasiilia meeskonna, kuid pääsul 8 sekka pidid Eesti
noormehed tunnistama Poola 35:45 paremust. Poolaga kohtumise ajal vigastas Andzej Gedzo
oma jalga, nii et ülejäänud kohtumised olid ilma temata.
9-16 kohamatšides kaotas Eesti 37:45 Jaapanile ja seejärel Austria meeskonnale tulemusega
43:45.
15-16 koha kohtumises oli Eesti parem Koreast seisuga 45:42.
Meeskondliku võistluse hinnang: hea
Meeskonna kaotuse põhjused:
1.Andzej Gedzo vigastas jalga ja lõpetas turniiri pärast teist kohtumist.
2. Kiiroja on endiselt noor sportlane, kellel on juuniorite jaoks vähe kogemusi.

2018/19 spordiaasta ülevaade
Selle hooaja lõpus on Eesti juunioride meeskond maailma FIE edetabelis 16. kohal
Ilian Bobrov maailma individuaalses reitingus tõustis 94. positsioonid ja uus spordiaasta ta algab
54.-st kohast. Andzej Gedzo ja Filipp Djatsuk sel aastal lõpetasid oma juunioride karjääri ja
järgmine spordiaasta nad alustavad meeste divisioonis.
Eesti meeste juunioride koondise liikmetel, kes omavad väga häid tehnilisi oskusi, jääb puudu
kvaliteetsest sparringust ja psühholoogilisest kontsentratsioonist pikema turniiri jooksul.
Kahjuks ei saa me tänu väikesearvulisele kõrgetasemeliste noorsportlaste hulgale ja vähese
osalejatearvuga kohalikele turniiridele Eestis, pakkuda meie epeevehklejatele head
ettevalmistust. Sportlikud kogunemised enne Euroopa- ja Maailma meistrivõistlusi, peavad
toimuma vähemalt 7 päeva jooksul ja soovitav välismaal, nendes riikides, kus on hea sparring.
Järeldus: organiseerida ja leida finantseerimine vähemalt 2-3 korraks aastas sportlikeks
kogunemisteks välismaa epeevehklejatega, sellistest riikidest nagu Poola, Venemaa, Ungari.
Sõlmitud on eelleping Venemaa noortekoondise vanemtreeneriga, et novembris 2019 osaleks
Eesti juunioride koondis ühistel treeningkogunemistel Venemaa noortekoondisega. Nii sama on
eellepping laagritest Poolas, Ungarias ja Itaalias.
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PS. Kui juunioride Eesti koondis ettevalmistamiseks raha ei eraldata, jääb tulemus samale
tasemele.
Sergei Bobrov,
Eesti juunioride meeskonna peatreener

Meeskadettide 2018/2019 hooaja kokkuvõte
Hooaega alustades, arvestasin peatreenerina meeskadettide koondise kandidaatidena enam-vähem
8-10 noormehega, kes kõik oleksid võimelised koondisesse pääsema. Kandidaatidest Jaron Kiiroja
ja Henrik Priimägi olid juba ka varasemalt meeskadettide koondisesse kuulunud ning seega olid
suuremad edulootused pigem just nende soorituste peal. Jaron Kiirojale oli tegemist ka viimase
hooajaga U17 vanuseklassis.

Hooaja võistlusperioodi eelne ettevalmistus ja ka suurem osa võistlushooaja sportlikust
ettevalmistusest lasub klubidel ja seal noortega tegelevatel treeneritel. Koondise tasemel toimus
hooaja jooksul kaks ettevalmistuslaagrit – esimene ühine ettevalmistuslaager toimus enne EM-i
Haapsalus ühel ajal koos naiskadettide ettevalmistuslaagriga. Laagris osalesid enamus Eesti
meeskadettide paremikust ning kohal olid ka külalisvehklejad Soomest, Lätist ja Norrast. Treenerina
pean laagrit õnnestunuks ning positiivset tagasisidet sain ka sportlastelt.

Teine U17 koondislastele suunatud ettevalmistuslaager toimus enne MM-i Rootsis ning ka selle
laagriga võib kindlasti rahule jääda. Kahjuks ei saanud laagris osaleda Jaron Kiiroja, kes vahetult
enne laagrit haigestus ja pidi koju jääma. VÕISTKOND

Hooaja võistlusi silmas pidades oli kindlasti üks sportlikest eesmärkidest edukas esinemine
võistkondlikel Euroopa karikaetappidel. Kui 2017/2018 hooaja kokkuvõttes lõpetas Eesti 8-ndal
positsioonil, saades hooaja jooksul kolm kohta kaheksa parema seas ning olles EM-il võistkondlikult
13., siis värskelt lõppenud hooaja edetabelis lõpetas Eesi meeskadettide koondis üldarvestuses 6ndal kohal, jõudes sarnaselt eelmisele hooajale kolmel korral kaheksa parema hulka. Samas tasub
kindlasti eraldi ära märkida aga Soomes, Espoos toimunud ECC etapil saavutatud esikohta, kus
koondis vehkles veel ühe oma põhivehklejata, sest haiguse tõttu pidi võistluse vahele jätma Jaron
Kiiroja.
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Vaatamata viimase võistkondliku ECC etapi edule Soomes, pidime aga EM-il piirduma ainult ühe
kohtumisega, sest pääsuks 16 parema sekka tuli tunnistada Rumeenia 44/45 nappi paremust.
Lõpuprotokolli andis see koondisele 18. koha.
Rumeenia võistkonnaga olid meie poisid sel hooajal kohtunud Klagenfurti ECC etapil, kui koondist
esindasid Markus Salm, Henrik Priimägi ja Ilja Žurba ning tol korral õnnestus nende vastu võtta võit
seisuga 45/39.

Kui püüda võrrelda kahte kohtumist, et leida põhjus EM-i kaotuses, siis ühe põhjusena võib välja
tuua suhteliselt tagasihoidliku punktide saagi vastaste kolmanda numbri vastu EM-il. Henriku
vehklemise puhul oli tunnetada, et ta ei soovi liigseid riske võtta ja jätab riskid kogenuma
koondisekaaslase (Jaroni) õlule ning seetõttu jäi ehk paar punkti nende kolmanda numbri vastu
tegemata. Markus seevastu aga võttis eelviimases kohtumises tagantjärgi tarkusena ehk liiga suure
riski ning ühetorkelisest kaotusseisust läks üritama viigitorget, mis kahjuks ebaõnnestus ja rajalt tuli
ta ära kahetorkelise kaotusega. Jaronil õnnestus küll viik kätte võidelda, kuid võidutorget kahjuks ei
tulnud.

Koondise võistkondlikule hooajale annaksin hinnanguks hea, sest üks eesmärkidest sai siiski
täidetud ning ECC võistkondlikel etappidel näidati paremaid tulemusi kui varasemal hooajal. Samuti
tehti mitmeid häid kohtumisi tugevate koondiste vastu ning poisid näitasid oma võitluslikku ja head
vehklemist, mis tulevikku silmas pidades on just eelkõige tähtis.
Koondise EM võistkondlikule tulemusele annan hinnanguks muidugi mitterahuldav, sest eesmärk
teha parem tulemus kui eelmisel aastal, jäi saavutamata.

Kui hinnata koondislaste etteastet ja vehklemist, siis selles osas saan anda noormeestele rahuldava
hinnangu – kuigi esimena matš kaotati, siis vehklemise üldpildis ei olnud tegelikult midagi hullu.

KOONDISLASED
• Markus Salm
Alustas hooaega väga hästi, saades esikaheksa kohad kohe esimesel kahel võistlusel – Anitškovi
Palee rahvusvahelisel turniiril St. Peterburis ja ECC etapil Genfis. Sellele järgnesid Põhjamaade MV
3. koht U17 vanuseklassis ning aasta alguses saavutatud Eesti U17 vanuseklassi meistritiitel. 8. koha
saavutas Markus ka Espoo ECC etapil.
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ECC hooaja lõpparvestuses asub ta 28. kohal, olles osalenud kuuel etapil ja EM-il.
Aasta varem osales ta kolmel etapil ja oli hooaja lõppedes 340. koha.
EM-il oli Markus 66, saades alagrupis 3 võitu ja 3 kaotust ning kaotades seejärel koondisekaaslasele,
Henrik Priimäele 13/15
MM-il oli Markus 98., saades alagrupis 2 võitu ja 4 kaotust. Play-off esimeses ringis tuli vastu võtta
kaotus saksa vehklejalt Fabio Murrult seisuga 5/15
HINNANG: Hooaega võib tervikuna lugeda õnnestunuks. Sai terve hooaja korralikult trenne teha
ja võistelda nii tugevamatel turniiridel kui ka veidi nõrgematel võistlustel. Sai kirja nii korralikke
tulemusi kui kogus vajalikke kogemusi. Tiitlivõistluste tulemusi arvestades võib esimese hooaja
tõttu anda hinnanguks rahuldav.
• Jaron Kiiroja
Alustas hooaega suhteliselt tagasihoidlikult. Genfi ECC etapil oli 33. ja Põhjamaade
meistrivõistlustel piirdus enda kohta väga tagasihoidliku 35. kohaga. Alates Budapesti ECC etapis
hakkas vaikselt enda vehklemist leidma, saades seal kirja 28. koha ning olles Bonni ECC etapil 14.
ning Kopenhaagenis 13. ECC hooaja lõpparvestuses asub Jaron 47. kohal, olles osalenud viiel etapil
ja EM-il. Aasta varem lõpetas ta hooaja 22. positsioonil. Siis osales ta neljal etapil.
EM-il oli Jaron 60., saades alagrupis 2 võitu ja 4 kaotust. Play-off esimeses ringis alistas ta tšehhi
vehkleja Robert Klausi seisuga 15/7, kuid pidi järgmises ringis tunnistama Ungari vehkleja Levente
Bartko 12/15 paremust.
MM-il oli Jaron 37., saades alagrupis 5 võitu ja 1 kaotuse. 64 seas tuli aga vastu võtta kaotus
Rumeenia vehklejalt Tudor Surducanilt seisuga 13/15
HINNANG: Hooaega tervikuna võib Jaroni potensiaali arvestades lugeda ebaõnnestunuks, sest kui
eelmisel hooajal õnnestus tal ECC etapil saavutad poodiumikoht, siis U17 vanuseklassi viimasel
hooajal ei pääsenud ta kordagi isegi mitte 8 parema sekka. Tiitlivõistluste tulemustele võib samuti
anda mitterahuldava hinnangu.
• Henrik Priimägi
Henrik alustas oma hooaega samuti veidi tagasihoidlikumalt, kuid põhjamaade MV U17
vanuseklassis sai siiski kirja esimese korraliku tulemuse, saavutades teise koha.
Klagenfurti ECC etapil sai kirja korraliku 21. koha ning Budapesti ECC etapil oli 26. Aasta alguses
toimunud Espoo ECC etapil oli aga juba 10.
ECC hooaja kokkuvõttes asub Henrik 54. kohal, olles osalenud viiel etapil ja EM-il. Aasta varem
lõpetas ta edetabeli 112. kohal, olles osalenud viiel etapil.
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EM-il oli Henrik 63., saades alagrupis 2 võitu ja 4 kaotust. Play-off esimeses kohtumises oli ta parem
Markusest 15/13, kuid seejärel tuli tal vastu võtta 7/15 kaotus Poolakalt Jan Socalt.
MM-il oli ta 81., saades alagrupis 3 võitu ja 2 kaotust. Play-off avaringis kaotas ta mõnevõrra
üllatuslikult Kanada vehklejale Nicolas Deguchile seisuga 13/15
HINNANG: Hooajale tervikuna võiks Henriku puhul anda hinnanguks HEA, sest võrreldes eelmise
hooajaga on märgata edasiminekut, kuid sellele vaatamata on noormehes suurem potentsiaal kui ta
seda senini on suutnud realiseerida. Tiitlivõistluste puhul tuleks EM-ile anda rahuldav hinnang, kuid
MM-i puhul oleks hinnanguks mitterahuldav.
• Erik Tobias
Hooaja esimese korraliku tulemuse sai ta kirja Klagenfurti ECC etapil, olles kokkuvõttes 22. Sellele
järgnes veel ka hea turniir Budapesti ECC etapil, kus noormees oli 32. Kopenhaagenis sai ta
protokolli kirja 16. koha ning Espoo etapil 13. koha. ECC hooaja lõpetas ta korraliku 47. kohaga,
olles osalenud 5 etapil ja EM-il. Aasta varem ta ECC etappidel veel ei osalenud.
EM-il oli Erik 61., saades alagrupis 2 võitu ja 4 kaotust. Play-off esimeses kohtumises alistas ta
Rootsi vehkleja Jakob Sontaghi 15/11, kuid pidi siis tunnistama Sveitsi vehkleja Ian Hauri nappi
14/15 paremust.

HINNANG: Hooaega tervikuna võiks kindlasti lugeda õnnestunuks, sest suutis oma esimesel
hooajal teha suhteliselt head etteasted neljal ECC etapil ning EM-il oli väga lähedal ka pääsul 32
parema sekka, mis oleks talle taganud ühtlasi ka koha MM koondises. EM tulemust võib lugeda
heaks, kuid tema vehklemine ja võitluslikkus jätsid veelgi parema mulje.

2019/2020 hooaeg
Järgmist hooaega silmas pidades saan olla julgelt optimistlik, sest noormehi, kelles on potensiaali
pääseda U17 võistkonda on vähemalt kahe võistkonna jagu. Kandidaatide hulgas on eeskätt muidugi
juba sel aastal koondises vehelnud noormehed, kuid eeldusi koondisesse pääseda ja rahvusvahelistel
võistlustel edukalt esineda, on veel teistelgi. Suheldes nii poiste, lastevanemate, kui ka treeneritega,
siis ikka ja jälle tuuakse välja, et arenguks on lisaks treeningutele vaja ka piisavalt võistluskogemust
ning heal tasemel laagreid. Kuna suurem osa ettevalmistusega seotud kuludest jääb klubide,
sportlaste ja lapsevanemate kanda, siis võib nii mõnelgi juhul korralik ettevalmistus jääda kahjuks
rahaliste vahendite nappuse taha.
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2018/2019 hooaega arvestades tuleb muidugi nentida, et ettevalmistust kippusid segama mõningatel
juhtudel nii liig sagedased haigestumised kui ka mitterahuldav edasijõudmine õppetöös.
Kuna tänaseks päevaks on teada ka uue hooaja tiitlivõistluste toimumiskohad ja enam vähem ka
ajalised vahemikud, siis ootaks alaliidult juba käesolevast hetkest ettevalmistust tiitlivõistlusteks
(eelarvete koostamist, majutuse ja lennupiletitega jne tegelemist), sest meie noorsportlased on seda
väärt ning nende ettevalmistus tiitlivõistlusteks on juba käimas.
Juhan Salm
Eesti meeskadettide koondise treener 2018/2019 hooajal

2018 /2019 aasta tüdrukute kadettide hooaja analüüs
Kadettide turniirid :
Osaleti 9 -l Euroopa karikaetapil .Selleks raha anti EVL-ist 1000.- eurot
Paremad tulemused –
1.Peterburgis rahvusvaheline turniir – 6.09.2018 –
Parim koht Madli Palk – 14. ( osavõtjaid 226)
2.Euroopa karikaetapp Genfis -16.09.2018
Parim koht Madli Palk 24.
3.Eesti kadettide karikavõistlused
Võitja Madli Palk
4.Euroopa karikaetapp Novaras 29.-30.2018
Parima koht Gabriela Truuse 9 .Madli Palk 35
Võistkond 7. ( Palk,Komissarova,Truuse,Proosväli)
5.Põhjamaade MV Vilniuses 21.10.2018
Madli Palk 3., Anna Prela 5.
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Madli Palk sai põlve vigastuse ja oli 3 kuud rivist väljas.
6.Euroopa karikaetapp Klagenfurtis – 27.10.2017
Anna Prela 46.Gabriela Truuse 53.
Võistkond 11. ( Prela,Truuse,Melles,Bobrova )
7.Euroopa karikaetapp Grenobles 4.11.2018
Gabriela Truuse 48.
8.Euroopa karikaetapp Heidenheimis – 24.11.2018
Gabriela Truuse 102.
Võistkond 14 ( Truuse ,Proosväli,Trynova Svetlana)
9.Euroopa karikaetapp Kopenhagenis - 12.01.2019
Karoliina Komissarova 3., Gabriela Truuse 9., Anne -Mai Melles 10.
I võistkond 11 .- (Komissarova,Prela,Vassiljeva,Truuse)
10.Euroopa karikaetapp Bratislavas – 10.01.2018
Anne -Mai Melles 89.
11.Eesti kadettide MV –
1.Anna Prela ,3.Karoliina Komissarova , Gabriela Truus
Madli Palk alustas pärast 3 kuud pausi taas võistlemist .Vaatamata pausile jäi ta punktidega kadettide
esinumbriks.Aga kahjuks puudus tal võimalus täita normi ja

EVL tema vigastusega ei

arvestanud.MM-il sai ta 16 hulka,millega peaks aga olema norm olema täidetud 100%
Põhjamaade MV 3. 3 korda Euroopa karikaetapil või EM,MM il 16 hulgas.
12.Euroopa karikaetapp Espoos -26.01.2018
Parim koht Karoliina Komissarova 3. Madli Palk 11.
Võistkond 3.koht ( Palk,Komissarova,Prela ,Truuse)
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13.Euroopa karikaetapp Krakowis – 10.02.2018
Gabriela Truuse 11 ., Madli Palk 17.
Enne EM -I toimus Haapsalus laager .
14.Euroopa MV Foggias – 23.02.2019
Parim ind.koht Anna Prela 32.
Alagrupis 2 võitu ,4 kaotust , võitis RUM Kato – 15/11 , kaotas HUN Buki – 11/15
Madli Palk 38. koht - sai alagrupis 4 võitu ,2 koatust, ,kaotas sakslasele Zerrweckile 5/15 -pärast
vigastust vehklemine pisut ebakindel.Ei sobinud ka vastane.Ebamugav Madlile.
Karoliina Komissarova 60.koht.,alagrupis 2 võitu,4 kaotust , võitis CZE Aigermanovat 15/8 , kaotas
CZE Bieleszovale 5/15.
Gabriela Truuse 68.koht ,alagrupis 2 võitu,3 kaotust .kaotas HUN Szarvas 11/15.
Võistkond 10.koht.
12 hulka jõudmine oli selle võistkonna poolt tubli saavutus .Eriti,kui arvestada,et Madli oli pikalt
vigastatud.
16 hulka alistati tugev Saksamaa – see oli taktikaline mats .Võideti 45/36
8 hulka kaotasime tugevale Itaaliale 21/45
Siis võitsime Kreekat,kes oli üllatavalt tugev 44/32
Võitsime Hispaaniat 43/37
Kaotasime Sveitsile 40/45
Enne MM -I oli laager Haapsalus.
15.MM Torunis – 12.04.2019
Parim koht Madli Palk – 14.
Alagrupis 2 kaotust ,4 võitu – 32 hulka võitis GER Albrechti 15/6 , 16 hulka alistas tugeva 2.asetuse
saanud korealase Lim -i kahe torkelisest tagaseisust otustavale 15/14.
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8 hulka kaotas kahjuks Euroopa hõbedale venelasele Liakhovale 14/15.
Karoliina Komissarova 65. , alagrupis 4 võitu,2 kaotust ,kaotas GBR Lever ile 13/15
Anna Prela 73. Alagrupis sai 3 võitu,3 kaotust , kaotas CAN Zozulyale.
Madli MM võistlusega võib väga rahule jääda.Tema vehklemine näitas ,et ta on aasta pärast võimeline
ka medalit püüdma.
Terve hooaja peale anti mulle kõikide Euroopa karikaetappide peale vaid 1000.- eurot .See on ilmselgelt
vähe .

2018/2019 aasta neidude kadettide peatreener Helen Nelis -Naukas
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