
 
 
 

                            Laki 14a              

                           10621 Tallinn                tel: +3725152607 

                           Eesti                            E-post: olga@vehklemisliit.ee 

www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

 

 

 

 

ARENGUKAVA 

2019-2024 

Eesti Vehklemisliit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

http://www.vehklemisliit.ee/


 
 
 

                            Laki 14a              

                           10621 Tallinn                tel: +3725152607 

                           Eesti                            E-post: olga@vehklemisliit.ee 

www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

 

MTÜ Eesti Vehklemisliidu (EVL) strateegiline arengukava 2019–2024 määrab Liidu 

peamised eesmärgid ja tegevused vehklemise edendamiseks ning populariseerimiseks. 

Arengukava on lähtepositsiooniks tegevuskavade koostamiseks ning organisatsiooni arenguks 

Tokyo olümpiamängudeni. 

Hetkeolukorra kirjeldus 

MTÜ Eesti Vehklemisliit (EVL) taasmoodustati 1989. aastal. EVL on vehklemisspordiga 

tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis esindades oma liikmete huve nii Eesti 

kui ka rahvusvahelises spordiliikumises, korraldab ja koordineerib vehklemisalast tegevust 

Eestis, viib ellu ideid ja projekte vehklemise arendamiseks, loob eelduse andekatele ja 

pühendunud vehklejatele maailma tipptasemele jõudmiseks ning propageerib vehklemist kui 

meeldivat ja kasulikku spordiala võimalikult paljudele harrastajatele.  

EVL on Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni (FIE), Euroopa Vehklemisföderatsiooni ja  

Põhjamaade Vehklemisliidu (NFU) ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) liige.  

Eesti Vehklemisliidul on tänase 2019 aasta seisuga üksteist liiget. 

    

Organisatsiooni põhiväärtused 

Eesti Vehklemisliit lähtub oma tegevuses järgmisetest põhiväärtustest:  

• Koostöövalmidus – organisatsiooni liikmed väärtustavad koostööd omavahel ja teiste 

organisatsioonidega, sest parimate lahendusteni on võimalik jõuda ainult heas 

koostöös.  
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• Avatus – organisatsiooni liikmete tegevus on suunatud nii sissepoole kui ka väljapoole 

st. omatakse aktiivset kontakti erinevate sektorite organisatsioonidega ning ollakse 

avatud vehklemise arengut soodustavate projektide käivitamisel ja läbiviimisel.   

• Kompetentsus – organisatsiooni poolt pakutav info, teave ja teadmised on 

usaldusväärsed. Liikmed, juhatus ja tegevjuhtkond suhtuvad oma töösse 

professionaalselt ja pühendunult.  

Missioon 

Eesti Vehklemisliit on vehklemisklubisid ühendav üleriigiline organisatsioon, mille 

missiooniks on vehklemisspordi arendamine nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasandil.  

Väärtustame olümpismi aadet ning ausa, puhta  ja eetilise spordi ideaale, mis on vabad 

dopingust ja kokkumängust. 

 Visioon 

Eesti Vehklemisliit on Eesti epeevehklemist koordineeriv, toetav, tugev ja elujõuline ning 

suuremaid spordisündmusi  korraldav ja toetav  organisatsioon.    

 Eesti Vehklemisliidu SWOT analüüs 

Tugevused Võimalused 

• Tegusad liikmesklubid 

• Sihtotstarbelised  

finantseraldised  

• Pikaaegsed 

vehklemistraditsioonid 

• Publikuhuvi tõstmine Eestis 

toimuvate võistluste vastu 

• Talendikate noorte leidmine ja ala 

juures hoidmine 

• Teenitavate omatulude 
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• Maailma tipptasemel treenerid 

• Sportlaste (nii noorsportlaste 

kui täiskasvanute) motivatsioon 

seada kõige kõrgemaid 

eesmärke ja neid realiseerida 

• Keskendumine ühele 

relvaliigile, st epeele 

• Tihe võistluskalender, erinevate 

vanuseklasside rahvusvahelised 

võistlused  

• Sportlaste edukas esinemine 

rahvusvahelisel areenil ja 

medalivõidud tiitlivõistlustelt 

• Tulemusele suunatud 

punktisüsteem 

• Rahvusvaheliste võistluste 

korraldamise kogemused, MK 

etapi korraldamisõigused 

• Riigi ja EOK toetused, 

tasakaalus eelarve 

• Vehklemisdünastiad, nende 

jätkuv teke 

• Pikk võistlushooaeg ja edukad 

kasvatamine – sponsorid, 

piletitulu, laagrite korraldamine, 

müük 

• Teaduspotentsiaali parem 

kasutamine, koostöö ülikoolidega 

• Kuulumine rahvusvaheliste 

katusorganisatsioonide 

juhtorganitesse ja komiteedesse 

• Treeningbaaside ja 

treeningtingimuste kaasajastamine 

Tartus 

• Veelgi laialdasem koostöö  teiste 

riikide alaliitudega tippsportlaste 

ettevalmistamisel  

• Ühiskonnas positiivsema kuvandi 

loomine vehklemisest ja selle 

ümber toimuvast   

• Baaside ja varustuse taseme 

tõstmine  

 

• Erasektori ja sponsorite toetuste 

suurendamine  

• Treenerite järelkasvu koolitamine  

• Klubidevaheline tugevam koostöö  

• Uute keskuste teke  
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sportlased pievalt nö pildil 

• Rahvusvahelise kategooria 

kohtunikeks ettevalmistamine  

• Maailmatasemel 

vehklemissaalid Haapsalus ja 

Tallinnas 

 

 

• Koostöö laiendamine kohalike 

omavalitsuste ja koolidega 

 

Nõrkused Ohud 

• Piiratud erasektori toetused 

• Pikaajaliste koostööpartnerite ja 

toetajate vähesus  

• Ala tehniline keerukus ja 

kaasnev vähene atraktiivsus 

• Taustajõudude vähene 

kasutamine 

• Tagasihoidlik sihipärase 

arendustegevus 

• Vehklemisspordiga tegeletakse 

vaid kolmes keskuses,  vähene 

kandepind 

• Treenerite ettevalmisuse 

süsteemi puudulikkus, noorte 

• Liidu liikmeskonna vähenemine  

• Toetuste ja rahastuse vähenemisest 

tulenev alarahastus 

• Treenerikutse vähene atraktiivsus, 

loobumine sellest  majanduslikel 

põhjustel 

• Sisemisest konkurentsist tulenevad 

konfliktid 

• Vehklemise kitsas kandepind 

• Klubide alarahastatus 

• Lastevanemate panuse vähenemine 

varustuse ja võitlussõitude 

finantseerimisse,  mis võib saada 

sportlase arengule takistuseks 
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                            Laki 14a              

                           10621 Tallinn                tel: +3725152607 

                           Eesti                            E-post: olga@vehklemisliit.ee 

www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

Eesmärgid aastaks 2024 

• Eesti vehklemissportlaste edukas esinemine rahvusvahelisel areenil ja medalite 

võitmine tiitlivõistlustel. 

• Harrastus-, treening- ning võistlustingimuste parandamine. 

• Rahvuskoondiste ning järelkasvu ettevalmistuse tõhustamine.  

• Kõrgel tasemel võistluste korraldamine ning nende eeskujulik läbiviimine.  

• Rahvusvahelise tiitlivõistluse toomine Eestisse. 

• Treenerite ja taustajõudude koolitamine ning motiveerimine (liikmesklubide tegevuste 

järjepidev toetamine, motiveerimine ja koostöö); kõigi koondistele (kadettidest 

täiskasvanuteni) peatreeneri määramine ja õiglane tasustamine. 

• Uute treenerite  koolitamine ja kaasamine. 

treenerite vähesus 

• Liigne sõltuvus tulemustele 

orienteeritud toetussüsteemist 

• Suured kaod juunioridest 

täiskasvanute klassi üleminekul  

 

• Vehklemine pole meediale 

atraktiivne spordiala  

 

• Sisemised vastuolud  

 

• Info puudulikkus alaliidu ja 

liikmesklubide vahel 

 

• MK etapi korraldamisõigustest 

ilma jäämine 

• Juhatuse ja klubide omavahelise 

koostöö puudumine  

 

• Juhtkonna ja aktiivi loobumine 

arengutööst  

 

• Ebapädev alaliidu tegevaparaat 

http://www.vehklemisliit.ee/
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• Stabiilse rahastamise tagamine. 

• Alaliit lähetab Eesti vehklejaid kõikidele rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. 

• Koostöö meediaga  selle kõige laiemas tähenduses. 

 

Tegevuskava 2019 – 2024 

1.  Saavutussport -Tippsport   

• Epeevehklemise eelisarendamine koostöös EVL liikmetega.  

• Saavutusele orienteeritud sportlaste toetamine. 

• Tingimuste loomine sportlastele rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks. 

• Koondise  eduka osalemise kindlustamine  tiitlivõistlustel. Medalikohale jõudmine 

vähemalt kord aastas. 

• Eesti vehklejad on esindatud 2020 Tokyo ja 2024 Pariisi OM-l. Eestile vähemalt üks 

medal. 

• Taustajõudude kaasamine ja teaduspotentsiaali kasutamine kaasaja nõuetele vastava 

ettevalmistuse tagamiseks. 

2.  Noortesport 

• Noortega tegelevate vehklemisklubide arvu suurendamine.  

• Vehklemisega (noorte vehklemistreeninggruppid, mida juhivad kvalifitseeritud, 

vähemalt V kat. omavad treenerid) tegeletakse vähemalt viies erinevas keskuses.  

• Olümpialootuste projekti käivitamine 

http://www.vehklemisliit.ee/
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• U-23, juunioride ja kadettide rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt võidetakse aastatel 

2019-2024 vähemalt 4 medalit. 

• EVL võistlusreglemendi ja rahastamise kohandamine moel, mis soosiks võimalikult 

paljusid spordiklubisid tegelema laste ja noorsportlastega ning esinema EVL egiidi all 

toimuvatel võistlustel. 

• Koostöö Audentese Spordigümnaasiumiga vehklemisosakonna laiendamisel. Koolis 

õpib 8 õppursportlast. 

3.  Võistlused ja kohtunike ettevalmistus 

• Eesti meistrivõistluste korraldamine kõikidele vanuseklassidele. Eesti karikavõistlused 

viia läbi kadettidele, juunioridele ja täiskasvanutele. Võistluste läbiviimine 

kaasaegsetes spordisaalides ja heal tasemel. Tagada kvalifitseeritud kohtunike 

olemasolu. 

• Tagada kohtuniku/kohtunike olemasolu eelkõige võistkondlikel juunioride MK 

etappidel ja Euroopa KV etappidel. Võimaluse korral ka teistel rahvusvahelistel 

võistlustel, kus  on esitatud vastav nõue (U14 Euroopa KV etapid jne). Võimaluse 

korral lähetada koondised ja treenerid juunioride MK ja Euroopa KV etappidele. 

• Igal aastal viia edukalt läbi vähemalt kaks rahvusvahelist võistlust Eestis – Tallinna 

Mõõga maailmakarikaetapp, U14 Euroopa KV etapp ning taotleda Põhjamaade 

meistrivõistluste korraldamist. 

• Enne tiitlivõistlusi korraldada rahvusvaheline vehklemislaager Eestis nii noortele kui 

täiskasvanutele. 

• Jätkata vehklemiskohtunike koolituste läbiviimist ja litsentseerimist. Koolitused 

kolmes linnas (Haapsalu, Tallinn, Tartu). Korrastada kohtunike kogu tööd. 
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4. Koolitus, arendustöö (treenerid, kohtunikud, korraldajad)   

• Korraldada koolitusprogramme ja -seminare liikmete ja koostööpartnerite erialaste 

kompetentside suurendamiseks. Treenerite seminar üks kord aastas, tasemekoolitused 

kaks korda aastas. Kohtunike, võistluste korraldajate ja abipersonali koolitusseminar. 

• Koostöö arendamine Eesti Koolispordi Liiduga ja oskusteabe jagamine kohalikele 

omavalitsustele ja nende haridusasutustele. 

• Kohalikele entusiastidele ja kehalise kasvatuse õpetajatele orienteeritud 

koolitusformaadi väljatöötamine ja koolituste läbiviimine.  

• Regulaarselt korraldada vehklemistreeneritele erialaseid koolitusi. Kutseeksamite 

korraldamine kaks korda aastas. Liikmesklubides töötab vähemalt 3 treenerit 

kvalifikatsiooniga 4. ja 5. aste. 

• Välismaiste tipptreenerite kaasamine koolitusprotsessi. 

• Alaliidul on vähemalt viis FIE (rahvusvahelise) kategooria kohtunikku. 

5. Koostöö partneritega 

• Arendatakse koostööd riiklike ja rahvusvaheliste (spordi)organisatsioonidega. 

• Esindatuse tagamine rahvusvahelises spordiliikumises. 

• Korraldatakse koostööd teiste spordialaliitudega treening- ja võistlusprotsessi 

mitmekesistamiseks. 

• Leitakse uusi koostööpartnereid (nt Eesti Koolispordi Liit, Eesti Akadeemiline 

Spordiliit) ja sõlmitakse vastastikku kasulikke ning arendavaid koostöökokkuleppeid. 

• Korraldatakse infotunde koostööpartneritele.  
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6. Avalikud suhted – väljund avalikkusele (võistlused, avalikud suhted, 

sportlased  rahvusvahelisel tasandil)  

• Vehklemine on aktiivselt meedias kajastatud spordiala (regulaarsed tele- ja 

veebiülekanded, uudised jne). 

• Eesti meistrivõistluste veebiülekannete teostamine.  

• Eesti telekanalid kannavad üle maailma suuremaid vehklemispordisündmusi.  

• EVL turundusstrateegia väljatöötamine, mis on suunatud vehklemise 

tutvustamisele/populariseerimisele ning sponsorväljundite pakkumisele. 

• Hea vehklemise koolitusega spordiajakirjanike pealekasvu soodustamine 

(õppetoetused, töö alaliidus, koolitused võistlustel, jne).  

• EVL kaubamärgi tugevdamiseks võtavad EVL´i poolt volitatud isikud avalikkuse ees 

sõna spordi, sportlike eluviiside, liiklusturvalisuse ja keskkonnasäästlike eluviiside 

propageerimiseks.  

7. Rahastamine  

• Koostööpartnerite segmenteerimine ja kirjeldamine (EVL peasponsor, Eesti koondise 

peasponsor, Eesti naistekoondise peasponsor peasponsor jne).  

• Koostöö Tallinna ja Tartu linnavalitsustega eesmärgiga tagada kaasaegsete 

treeningtingimustega vehklemissaalide rajamine.  

• Eesti meistrivõistluste ning EVL egiidi all toimuvate võistluste korraldamise 

kvaliteedistandardi väljatöötamine ning toetajatele suunatud kaubamärgi 

tutvustamine/müümine.  

http://www.vehklemisliit.ee/
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• Kandepinna ja saavutusspordi tulemuslikkuse kasv tagab riiklike (Kultmin, EOK, 

Kulka) toetuste kasvu 30%.  

• Erasektori toetuse suurenemine eelarves,  kasv 50%.  

• Liikumisharrastuse populariseerimise ja koolitusega seotud projektid saavad KOV 

poolset toetust. 

Arengukava seire 

Eesti Vehklemisliidu juhatus on koostanud Liidu  arengukava aastateks 2019 –2024 ning mis 

on heakskiidetud Eesti Vehklemisliidu poolt 2019.aastal.  

Arengukava on koostatud viieks aastaks, kusjuures peale iga lõppenud aastat antakse hinnang 

liidu tegevusele ja vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.  
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LISA 1. KOOSTÖÖPARTNERID   

• Kultuuriministeerium 

• Eesti Akadeemiline Spordiliit 

• Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit 

• Eesti Olümpiakomitee 

• Kultuurkapital 

• Eesti  Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 

• Tallinna linna Spordi-ja Noorsooamet 

• Europcar Eesti 

• Est-Trans AS 

• Autosõit OÜ 

• Loomade Kiirabikliinik 
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LISA 2.  EVL LIIKMESKLUBID 

• Vehklemisklubi En Garde 

• Tartu Spordiselts Kalev 

• Vehklemisklubi Tallinna Mõõk 

• Vehklemisklubi Rünnak 

• SBSK Draakon 

• Eesti Spordiselts Põhjakotkas 

• Spordiklubi Le Glaive 

• Kaitsejõudude Spordiklubi 

• Epee Export OÜ 

• Irina Embrichi vehklemisklubi IREM 

• Vehklemisklubi Musketär 

 

 

 

http://www.vehklemisliit.ee/
https://www.facebook.com/pages/Vehklemisklubi-En-Garde/383573305044711?fref=ts
https://tartukalev.ee/
https://www.vehklemine.ee/
https://www.facebook.com/vehklemisklubirunnak?fref=ts
https://www.spordikool.ee/
https://www.pohjakotkas.ee/
https://209812.edicypages.com/et
https://spordiklubi.mil.ee/
https://vehklemine.com/
https://www.facebook.com/klubIREM/?fref=ts
https://www.facebook.com/VehklemisklubiMusketar/?fref=ts

