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Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll
Koht: Tammsaare tee 47, Tallinn ja MS Teams keskkond
Aeg 29.09.2021 kell 15.00-16:45
Juhatas president Indrek Paal
Osalesid juhatuse liikmed Kaja Hanstein (MS Teams), Meelis Loit, Helis Selge, Marek Miller, Erkki Susi
(MS Teams) ja peasekretär Denis Ostrovski (MS Teams).
Puudus juhatuse liige Randel Länts.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noortekoondiste peatreenerite kandidaadid
Meeste- ja naistekoondise peatreenerite konkurss
Kaitsejõudude Spordiklubi staatus EVL liikmena
Reklaami- ja sponsorreeglid
Lepingud klubide ja sportlastega
U23 EM 2022 – toimkonna moodustamine
Muud küsimused

Päevakorra punkt 1.
2021/2022 hooaja noormeeste ja neidude U17 ja U20 koondiste peatreenerite konkursile laekus viis
kandideerimisavaldust.
1.
2.
3.
4.
5.

Sergei Bobrov – U17 neiud ja U23 noormehed
Juhan Salm – U20 noormehed
Martti Moosus – U20 neiud
Eduard Lebedev – U20 noormehed ja neiud
H. Nelis-Naukas – U20 ja U17 neiud

U23 neidude peatreeneri kohale seati Meelis Loit kandidatuuri.
Otsustati: Korraldada vestluste voor. Peasekretär võtab kandidaatidega ühendust ning lepib kokku
vestluste kuupäeva. Juhatuse poolt pakutud vestluste kuupäevaks on 06.10. alates kella 10.00’st: 1.
10:00-10:30, 2. 10:45-11:15, 3. 11:30-12:00, 4. 12:15-12:45, 5. 13:00-13:30. Vestlused toimuvad MS
Teams vahendusel (eelistatud).
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Päevakorra punkt 2.
Otsustati: Juhatus teeb lõpliku otsuse täiskasvanud mees- ja naiskonna treenerite konkurssi
väljakuulutamise osas järgmisel juhatuse koosolekul, mis toimub 07.10.
Päevakorra punkt 3.
Vastavalt Eesti Vehklemisliidu põhikirjale p. 11 liidu liikmeteks võivad olla eraõiguslikud juriidilised
isikud, spordiklubid, -seltsid ja -ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja,
harrastavad vehklemist, osalevad liidu poolt korraldatavatel võistlustel, osalevad aktiivselt liidu
tegevuses ja vastavad liidu üldkoosolekul kehtestatud liikme kriteeriumitele ning tasuvad ühekordset
sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
Juhatuse arvamusel klubi, kes ei vasta ülalpool toodud kriteeriumitele, ei tohiks EVL liikmena jätkata.
Kaitsejõude SK ei ole loetletud tingimusi aga viimasel ajal täitnud.
Otsustati: Peasekretär võtab Kaitsejõudude SK esindaja Heino Märks’ga ühendust ning kutsub viimast
07.10 juhatuse koosolekule, eesmärgiga arutada Kaitsejõudude SK esindajaga vehklemisega seotud
plaane ning EVL kuulumise otstarbekuse üle. (Seisuga 30.09. on SK Kaitsejõudude liikmemaks
tasutud).
Päevakorra punkt 4.
Hetkel uusi sponsorlepingu päringuid laekunud ei ole. Üks sponsorlusleping on otsustamise faasis.
Sideteenuste ettevõte STV annetab oma 30. sünnipäeva puhul osa spordikanalite teemapaketi
tuludest Eesti Vehklemisliidule.
Päevakorra punkt 5.
Otsustati: Oodata ära juhatuse liikme Helis Selge kommentaare talle saadetud EVL sportlaste ja
klubide toetuslepingute kohta. Samas palus juhatus Helis Selge’l teha ettepanekuid lepingute
kaasajastamiseks.
Päevakorra punkt 6.
Otsustati: Järgmiseks juhatuse koosolekuks teha ettepanekuid U23 Euroopa Meistrivõistluste
korraldamise toimkonna moodustamiseks koos vastavate vastutusvaldkondade määratlemisega.
Koostada ning avalikustada EVL koduleheküljel, EVL Facebook kontol pressiteade U23 Euroopa
Meistrivõistluste korraldamisest Eestis, Tallinnas. Sama pressiteade saata avaliku meedia
väljaannetesse.
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Päevakorra punkt 7.
MK Tallinna Mõõga organisaatorid palusid juhatust avaldada oma arvamust nimetatud võistlustele
publiku lubamise osas. Nimelt, COVID-19 tingimustes peab publik olema võistlejatest eraldatud. Helis
Selge lubas uurida BENU apteekide keti võimekust pakkuda kiirtestimise teenust turniiri
korraldajatele.
Otsustati: Lubada publik võistlusele, kuid tagada eraldi sissepääs ning võistlejatest eraldatud sektori
olemasolu. Testimise ning COVID-19 sertifikaatide kontrolli korraldavad turniiri organisaatorid.
Peasekretär palus juhatust avaldada oma arvamust Haapsalus toimunud EMV reitingupunktide
arvestamise osas. Eelneva kokkuleppe ning Treenerite nõukogu otsuse järgi (29.04.2021) lähevad
selle võistluse ees saadud reitingupunktid 2020/2021 hooaja arvestusse. Samas Treenerite nõukogu
ning juhatuse otsuse protokollis oleva eksliku formuleeringu tõttu on antud küsimus mitmeti
tõlgendatav.
Otsustati: Sisuline ning ühiselt arusaadav kokkuleppe antud küsimuses on olemas ning fikseeritud
vastavasisulise Treenerite nõukogu otsusega. Peasekretär teeb protokollides vajalikud parandused
ning saadab need Treenerite nõukogu liikmetele. 18.-19.09.2021 EMV reitingupunktid lähevad
2020/2021 hooaja arvesse.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Paal
Koosoleku juhataja

Denis Ostrovski
Protokollija
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