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Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll 

Koht: Tammsaare tee 47, Tallinn ja MS Teams keskkond 

Aeg 24.08.2021 kell 15.00-17:30 

Juhatas president Indrek Paal 

Osalesid juhatuse liikmed Kaja Hanstein, Meelis Loit, Randel Länts, Marek Miller, Erkki Susi (MS 
Teams) ja peasekretär Denis Ostrovski. 

Puudus juhatuse liige Helis Selge. 

Päevakord: 

1. 2021/2022 võistluskalender 
2. Treenerite nõukogu uus koosseis 
3. Võistluste läbiviimine COVID-19 tingimustes 
4. Kadettide, juunioride ja meeste koondise treenerite konkurss 
5. Sportlaste ja treenerite uus palgasüsteem 
6. Kulude- ja aruandluse reeglid 
7. U23 EM korraldamine Tallinnas 
8. Reklaami- ja sponsorprogramm 
9. Muud küsimused 

 
Päevakorra punkt 1. 
 
Juhatusele oli esitatud treenerite nõukogu poolt kinnitatud hooaja 2021/2022 võistluskalender. 
Treenerite nõukogu oli seisukohal, et EVL korraldab kõik 2020/2021 hooajal ärajäetud Eesti 
Meistrivõistlused kõikides vanuseklassides (täiskasvanud, juuniorid s.a. 2001 ja vanemad, kadetid s.a. 
2004 ja vanemad, C-klass s.a. 2007 ja vanemad ning D-klass 2009 ja vanemad). Kõik nende võistluste 
eest saadud reitingupunktid kajastatakse 2021/2022 hooaja edetabelites, väljaarvatud juhul, kui 
sportlane on uuel hooajal viidud üle teisse vanuseklassi. 
 
Kaja Hanstein juhtis juhatuse tähelepanu asjaolule, et võistluste tiheda graafiku tõttu võib osutada 
probleemseks korraldajate ja kohtunike võistlustele kaasamine.  
 
Otsustati: Kuna tegemist on erandhooajaga, kinnitas juhatus 2021/2022 võistluskalendri ühehäälselt. 
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Päevakorra punkt 2. 
 
Treenerite nõukogu viimase koosseisu volitused on lõppenud.   
 
Otsustati: Peasekretär saadab klubidele kutse oma kandidaatide esitamiseks treenerite nõukogu uue 
koosseisu moodustamiseks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 08.09.2021.  
 
Päevakorra punkt 3. 
 
Juhatus oli seisukohal, et kõik vehklemisvõistlustel osalejad peavad käituma vastavalt Vabariigi 
Valitsuse korraldustes kehtestatud reeglitele. Võistlustel osalejad (sportlased, treenerid, 
pealtvaatajad, perekonnaliikmed, korraldajad, kohtunikud jne.) peavad oma nakkusohutust 
tõendama. Nakkusohutuse tõendamine asub iga konkreetse isiku vastutusalas. Samas kaalus juhatus 
kiirtestimise võimaluse pakkumist testi soovija arvelt, kui soovist on etteteatatud. 
 
Otsustati: Peasekretär selgitab välja kiirtestimise korra ning selle pakkumise võimaliku kulu. 
 
 
Päevakorra punkt 4. 
 
Juhatus jäi arvamusele, et uueks hooajaks tuleb välja kuulutada konkurss noormeeste ja neidude U17 
ja U20 koondiste peatreenerite kohtadele. U23 peatreeneri koht on esialgu mõistlik ühendada U20 
koondise omaga. Meeste koondise peatreeneri konkurssi osas otsustatakse peale EOK 
tippspordikomisjoniga kohtumist. 
 
Otsustati: Kuulutada välja avalik konkurss noormeeste ja neidude U17 ja U20 koondiste peatreenerite 
kohtadele tähtajaga 20.09.2021. Peasekretär avalikustab konkurssi tingimused EVL kodulehel ja 
saadab konkursi teate nii klubidele kui treeneritele. 
 
 
Päevakorra punkt 5. 
 
Seoses uute olümpiaettevalmistustoetuste määrade jõustumisega peab üle vaatama kehtiva 
väljamaksete korra ja tingimused. Tingimused peavad olema kooskõlastatud toetuste saajatega. 
Oluline on sõlmida kirjalikud lepingud kõikide  Eesti Vehklemisliidu kaudu toetusi saavate isikutega.   
 
Otsustati: Peasekretär konsulteerib raamatupidajaga ning võtab ühendust toetuste saajatega 
väljamaksete eelistuste väljaselgitamiseks. Toetuslepingute ja treenerite lepingute osas ootab 
juhatuse liikme Helis Selge arvamust. Toetusleping peab kindlasti sisaldama punkti, mille kohaselt 
toetuslepingu sõlminud sportlane ei tohi keelduda EVL sponsorite logode kandmisest. Vahendite 
olemasolul jätta jõusse naiskonna peatreenerile K. Kaaberma’le makstav palgalisa (täiendav palgafond 
naiskonna eelarvest 566 EUR kalendrikuus). 
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Päevakorra punkt 6. 
 
Otsustati: Peasekretär koostöös raamatupidajaga ning vajadusel juristiga koostab sisekorra eeskirja, 
milles kajastatud reeglid aruandluse, lähetuste, avansside, kompenseerivate kulude, tähtaegade, 
vormistamise,  jms. osas. Oluline on, et Eesti Vehklemisliidule ei kaasneks maksustamise riske. 
 
 
Päevakorra punkt 7. 
 
Juhatus leidis, et peasekretäri poolt juhatusele esitatud eelarve projekt on puudulik ning selle alusel 
otsustada võistluste korraldamise üle pole võimalik. Juhatuse liige Meelis Loit palus juhatuselt aega 
kuni 27.08.2021 võimalike toetajate välja selgitamiseks. 
 
Otsustati: Tulla U23 EM korraldamise küsimuse juurde tagasi, kui on teada potentsiaalse toetuse 
suurus ning eelarve kulu pool esitatud üksikasjalikumalt.  
 
 
Päevakorra punkt 8. 
 
Peasekretäri ülesanne on organiseerida juhatuse liikmeid või väliseid eksperte kaasates Eesti 
Vehklemisliidu reklaami- ja sponsorprogrammi reeglid. 
 
 
Päevakorra punkt 9. 
 
Tartu Kalev pöördumine EVL juhatuse poole palvega võimaldada Eesti meeste koondise liikmele 
Ruslan Eskov’le finantseerimist eelseisval hooajal. 
 
Otsustati: Ruslan Eskov finantseerimise võimalust arutatakse EOK tippspordikomisjoni kohtumisel 
07.09.2021. 
 
Uue EVL ametliku logo kasutuselevõtt. Treenerite nõukogu kiitis heaks uue logo kasutuselevõtmise. 
 
Otsustati: Peasekretär saadab antud küsimuses klubidele korduva kutse oma arvamuse avaldamiseks. 
Juhatus võtab nimetatud küsimuses seisukoha klubidelt saadud andmete alusel. 
  
 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
   
Indrek Paal       Denis Ostrovski 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 
 


