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Eesti Vehkelemisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Koht Niine tn 2 Tallinn

Aeg 03.09.2020.a 

algus kell 13.00, lõpp kell 14.00

Juhatas president Margus Hanson

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

Päevakord

1. Treenerite nõukogu ettepanekud
1.1 Kalenderplaani täiendamine
1.2 Noortespordi punktide süsteemi muutmine
1.3 Audentese treeneri rahastamise sidumine õpilaste arvuga
2. 2020 eelarve täitmise ülevaade
3. Meeskonna peatreeneri küsimus
4. Kadettide ja juunioride koondiste treenerite konkurss.

Päevakorra punkt 1. Treenerite nõukogu ettepanekud
1.1 Kalenderplaani täiendamine
1.2 Noortespordi punktide süsteemi muutmine
1.3 Audentese treeneri rahastamise sidumine õpilaste arvuga

Juhatus otsustas: 1.1 tuginedes FIE kirjale nr. 5-20 kinnitada treenerite nõukogu 
28.08.2020.a koosolekul vastu võetud kalenderplaani  muudatused. 1) lisada EVL 
kalendrisse Tallinna Lahtised meistrivõistlused ja Tulevik III etapp ja Anastassia Cup 
19.09.2020. Viia Eesti MV D klassile 31.10.2020.a. 

Kinnitada reeglite täiendus: Ühe vanuseklassi Eesti võistluste vahele peab jääma vähemalt 
üks vaba nädalavahetus.

Kuna Tallinna Lahtised meistrivõistlused toimuvad vahetult enne Eesti meistrivõistluseid siis 
nad reitingupunkte ei anna. 

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud
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1.2. Alates aastast 2021 ühtlustada reitingupunktid ja „rahapunktid”. Treenerite nõukogu kiitis 
ettepaneku heaks täpsustusega, et klubivahetussüsteem jääb muutmata. Juhatus lisas klausli
:noortespordi toetuse puhul rakendada baasraha kõikidele klubidele, kus tegeletakse 
noortega ja osaletakse võistlustel.

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud

1.3 Juhatus arutas treenerite nõukogu ettepanekut viia Audentese treeneri toetus sõltuvusse 
õpilaste arvust.

Juhatus otsustas määrata Audentese treeningute eest hooajaks 2020/2021 treeneri 
toetuseks 200 EUR õpilase kohta. 

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud

Juhatus püstitas peasekretärile ülesande töötada välja võistluste kalenderplaani koostamise 
ühtne kord tähtajaga 01.10.2020.a mis rakenduks 2021/2022 hooaja võistluskalendri 
koostamisel.

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud

Päevakorra punkt 2.  2020 eelarve täitmise ülevaade
Juhatus tutvus EOK uuenenud lepingu tingimustega ja alaliidu rahalise olukorraga. 

Juhatus otsustas määrata  Sten Priinits' le stipendiumi 2020 aasta lõpuni summas 584 EUR 
kuu.

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud

Päevakorra punkt 3. Meeskonna peatreeneri küsimus

Juhatus toetas  koostööd Igor Tšikinjoviga meeste epee koondise treeningute käivitamiseks. 
Tasustamine toimub vastavalt juhatuse poolt kinnitatud treeningplaanile. Leping sõlmitakse 
2020 aasta lõpuni. 

Otsuse poolt hääletas viis, erapooletuid ega vastu ei olnud
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Päevakorra punkt 4. Kadettide ja juunioride koondiste treenerite konkurss.
Juhatus tutvus kandidaatide nimekirjaga ja kinnitada hooajaks 2020/2021 noormeeste 
kadettide epee peatreeneriks Sergei Bobrov. Teiste koondiste peatreenerite osas korraldada 
vestlus kandidaatidega järgmise juhatuse koosoleku raames.
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