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Eesti Vehklemisliidu treenerite nõukogu koosoleku protokoll 

Koht: Zoom keskkond 

Aeg 29.04.2021.a, koosoleku algus kell 09.00, lõpp kell 10.30 

Osalesid: treenerite nõukogu liikmed: Meelis Loit, Kaido Kaaberma, Irina Embrich, Helen 

Nelis-Naukas, Juhan Salm, Sergei Bobrov, Igor Tšikinjov 

 Päevakord 

1. 2021.a. juunioride ja kadettide maailmameistrivõistluste kokkuvõte 

2. 2021.a. võistluskalender 

3. Muud küsimused 

 

Päevakorrapunkt 1. Kairos toimunud kadettide ja juunioride maailmameistrivõistluste 

kokkuvõte. 

Peatreenerid Helen Nelis-Naukas ja Igor Tšikinjov tegid kokkuvõtte kadettide ja juunioride 

maailmameistrivõistlustest. Võistlused olid meie vehklejatele edukad, pronksmedali võitis 

kadettide vanuseklassis Susanne Lannes, Markus Salm sai 8. koha ja Dinara Anis 11. koha. 

Meesjuunioride võistkond oli 9., naisjuunioride võistkond sai 16. koha.  

Küsimusi tekitas juunioride võistkondade koosseisu muutmine kohapeal. Igor Tšikinjov 

selgitas, et treenerid tegid kohapeal olles konsensusliku otsuse muuta meesjuunioride 

võistkonna koosseisu lähtudes individuaalturniiri tulemustest. Neidude naiskonna koosseis 

muutus seoses koroonaproovide esialgsete ebaõigete tulemustega.  

Treenerite nõukogu otsustas järgmisel koosolekul arutada tiitlivõistlustel osalevate koondiste 

moodustamise reeglistiku muutmise vajalikkust.  
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Päevakorrapunkt 2. 2021.a. võistluskalender 

Tänase seisuga tohivad rühmatreeninguid teha vaid koondislased ja koondise kandidaadid, kes 

on EVL nimekirjas. 03.05.2021.a. alates saavad teised vehklejad alustada 

vehklemistreeningutega 1+1 süsteemis, ehk rühmatreeningud on endiselt keelatud. Võistlusi 

lubatakse läbi viia ainult koondise kandidaatidele. Treenerite nõukogu otsustas: 

1. Eesti täiskasvanute meistrivõistlused toimuvad enne Euroopa meistrivõistlusi 

septembris 2021, esialgse kuupäevana 18.09.2021.a., kuid arvestades rahvusvahelist 

kalendrit võib võistluste toimumisaeg muutuda.  

2. Täiskasvanute võistlushooaeg 2020/2021 lõpeb  Tokio olümpiamängudega 

27.07.2021.a., kuid 2020/2021 hooaega lisatakse septembris toimuvate Eesti 

meistrivõistluste tulemused ning 2021.a. Euroopa meistrivõistluste tulemused. Samuti 

arvestatakse nende võistluste tulemusi järgmise hooaja stardipunktide arvestamisel.  

3. Lähtudes hetkel kehtivatest piirangutest oodata piirangute leevenemist kuni lubatakse 

nii rühmatreeningud kui võistlemine kõigile ning seejärel otsustada teiste 

vanuseklasside Eesti meistrivõistluste toimumise ajad.  

Päevakorrapunkt 3. Muud küsimused 

3.1. Vehklemisturniiri Valge Daam toimumisaeg. 

Helen Nelis Naukas informeeris treenerite nõukogu Valge Daami turniiri võimalikest 

aegadest. Praeguse seisuga toimub turniir kas 01.08.2021 või 07.08.2021.a. vastavalt sellele, 

kumb kuupäev sobib klubidele paremini. Otsus tehakse pärast klubidega konsulteerimist 

lähiajal.  

/allkirjastatud digitaalselt /      

Meelis Loit        

Treenerite nõukogu esimees      

http://www.vehklemisliit.ee/

