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Eesti Vehkelemisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Koht Niine tn 2 Tallinn

Aeg 25.11.2019.a 

algus kell 12.00, lõpp kell 13.45

Juhatas president Margus Hanson

Osalesid: juhatuse liikmed: Jevgeni Karavajev, Peeter Järvelaid, Märt Sults.

Päevakord
1. Läänemaa lahtistel meistrivõistlustel toimunud intsidendist.
2. Treenerite töörühma ettepanekud.
3. Spordiaasta parimate valimine ja autasustamine.
4. EVLi eelarve täitmisest.
6. Muud küsimused

1. Läänemaa lahtistelmeistrivõistlustel toimunud intsidendist.
Eesti Vehklemisliidu juhatus juhib kõigi sportlaste ja treenerite tähelepanu sellele, et 
võistlussaalis tuleb vaieldamatult järgida FIE reegleid, ausa spordi ja olümpismi 
põhimõtteid, igasugune ebasportlik käitumine võistlussituatsioonis ja võistluste ajal on 
lubamatu ning taunib Ruslan Eskovi käitumist Läänemaa lahtistel meistrivõistlustel. 
Juhatus otsustas:

1) Juhtida sportlase tähelepanu, et sellise käitumise eest on ette nähtud karistus 60 päevase 
diskvalifitseerimkise näol.

2) Juhib kohtunike kogu tähelepanu, et on tekkinud vajadus kohtunike täienduskoolituseks 
seoses 09.2019 a. kehtima hakanud FIE reeglite muudatustega. Samuti rõhutab vajadust 
kohtunikel  tegutseda vastavalt FIE reeglitele eelpool mainitud situatsioonide lahendamisel.

3) juhib klubide ja võistluste korraldajate tähelepanu treenerite töörühma 16.10.2019 a. P 7.2)
Välistada, et oma klubi kohtunik on matši kohtunik..

2. Treenerite töörühma ettepanekud.
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1) Kinnitada treenerite töörühma esimeheks hr. Meelis Loit.

2) Treenerite töörühma töökorralduse muutmine. Kinnitada järgnevad muudatused:

- Treenerite töörühma kutsub kokku töörühma esimees.

- Kaasata treenerite töörühma esimees juhatuse töösse mittehääleõiguslikuna.

- Muuta nimetus “treenerite töörühm” ja lugeda edaspidi nimetuseks “treenerite nõukogu”.

- Muuta treenerite töörühma hääletamise korda ja lubada poolt või vastuhääled. Kui on viik, 
siis treenerite nõukogu esimehe hääl otsustab.

3) Võistlustele ülesandmise tähtaeg lõppeb 3 nädalat enne võistlust, kui ülesandmise 
lõpptähtaeg langeb nädalavahetusele siis pikendada seda kuni esmaspäevani.

4) Euroopa kadettide karikavõistlusteks komplekteeritakse Eesti I võistkond  vastavalt 
koondise moodustamise 3+1 reeglile võttes aluseks Eesti kadettide vanuseklassi edetabeli. 
Ülejäänud võistkonnad komplekteeritakse klubide kokkuleppel, võistkondade asetused 
selgitatakse Eesti kadettide edetabeli põhjal miinuspunktide alusel.

5) Luua kodulehele vanusegruppide peatreeneritele EST laiend, et nad saaks ise koondise 
liikmeid üles anda. Täiendada ülesandmiste lehte ja lisada lahtrid, kuhu  klubid saavad 
märkida, millised sportlased võistlevad meeskonnavõistlusel, ning lahtrid kohtunike 
ülesandmiseks.

6) U-14 Euroopa karikavõistlustega seonduvad küsimused. Otsus: Kuna sellest hooajast ei 
ole enam U14 Euroopa karika etappe, vaid on Rahvusvahelised etapid/võistlused  mis 
vastavad rahvusvaheliste võistluste nõuetele, siis edetabelisse kantakse eraldi reana 
tasemele vastavad rahvusvahelised võistlused ja  punkte antakse sarnaselt Euroopa karika 
etappidele.

7) Rahvusvahelise kategooria kohtunike jaoks kehtestada nõue, et nad tegutsevad  Eestis 
täiskasvanute meistrivõistlustel, karikavõistlustel, linnade meistrivõistlustel ja Valgel Daamil.

Otsus:  kohtunike motiveerimine võtta arutlusele uuesti 2020. aasta eelarve koostamise!. 

8) Võistlustel välistada olukorrad, et oma klubi kohtunik mõistab kohut.

 9) Pakkuda alati välisvõistlustel kohapeal viibivale treenerile võimalust kaasa lüüa 
kohtunikuna. 

10) Ettepanek juhatusele, et välisvõistlustel viibivale treenerile makstaks kohtunikuna 
tegutsemise eest 50 eutot päev. 

11) Kui oma kohtuniku saatmine ületab rahaliselt mõistliku summa piires võõrkohtuniku 
palkamist siis igal juhul saata oma kohtunik.
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Juhatuse otsus: järgmise aasta eelarve koostamisel kaaluda kohtunke päevaraha tõstmist 50 
EUR päev. Ettepanekud 8, 9 ja 11 kinnitada.

12) Vanusepiirangud Eesti võistlustel.

Treenerite töörühm otsustas häältega 4:1 reeglit mitte muuta.

Juhatuse otsus: tuginedes varasemale praktikale ning treeneri ja lapsevanema taotlusele lubada 
Anneli Proosvälil osaleda Eesti karikavõistlustel.

13) Kodulehe registreerimist muuta nii et saaks määrata, kes võistlevad võistkonnas ja kes on 
kohtunikud klubide poolt.

Juhatuse otsus: kinnitada ja viia sisse vajalikud täiendused kodulehele.

14) Juunioride ja kadetid EM ja MM 2020

EM koondis kinnitatakse: noormehed kadetid: 28.01.2020, neiud kadetid ja juuniorid ning noormehed
juuniorid 02.02.2020.

MM koondised kinnitatakse: noormehed juuniorid 03.02.2020, neiud juuniorid 17.02.2020, kadetid 
noormehed ja neiud 24.02.2020.

Juhatuse otsus: kinnitada tähtajad.

Juhatus võttis teadmiseks treenerite töörühma seisukohta Kultuurkapitalile taotluste esitamiseks:

Noorte ettevalmistuslaagrid (enne EMi ja MMi)

Noorte EM

Noorte MM

Noor ja andekas Iljan Bobrov, Carmen-Lii Targamaa

Helga Kala  - matusetoetus

Kadettide Euroopa karikaetapid

Juunioride MK-etapid

Esinduskoondiste ettevalmistus MK-etappideks – laagrid

Juubelitoetus - Aime Piirsalu

Ühekordne elutöötoetus - Valeri Romanov, Tiit Räni
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3 Spordiaasta parimate valimine ja autasustamine.

 Parimate sportlaste valimine viia läbi kehtiva statuudi alusel. Peasekretäril korraldada parimate 
autasustamine 18.12.2019.a.

4. EVLi eelarve täitmisest

Eesti Vehklemisliidu peasekretäril esitada järgimsel juhatuse koosolekul ülevaade  EVLi 2019. aasta 
eelarve täitmise kohta.

5. Muud küsimused.

Juhatus arutas Tallinna Mõõga vehklrmisturniiri korraldamisega seotud küsimusi.

Otsus: vastavalt EVL peasekretäri ettepanekule 2020 Tallinna Mõõga organiseerimiseks teha 
Swedbanka eraldi konto ja krediitkaart peakorraldaja käsutusse aruandluskohustusega EVL 
sekretariaadile ja juhatusele.

/allkirjastatud digitaalselt / /allkirjastatud digitaalselt /

Margus Hanson Heino Märks

Koosoleku juhataja Protokollija

Eesti Vehklemisliit

http://www.vehklemisliit.ee/

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION

http://www.vehklemisliit.ee/#_blank
http://www.vehklemisliit.ee/

