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Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll 

Koht: Tammsaare tee 47, Tallinn ja MS Teams keskkond 

Aeg 03.10.2021 kell 13:00-13:45 

Juhatas president Indrek Paal 

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

Puudus juhatuse liige Randel Länts. 

Päevakord: 

1. Meeste koondise treeneri valik 
2. Naiste koondise treeneri valik 
3. U20 naiste koondise treeneri jätkamine 
4. 12.10. Treenerite nõukogu otsuste arutelu ja kinnitamine. 
5. U23 EM hetkeseis. 

 
EVL president Indrek Paal andis juhatuse liikmetele teada, et päevakorra punkti 3. arutamine lükkub 
edasi, kuna Helen Nelis-Naukase esindaja advokaat Robert Sarv palus materjalidega tutvumiseks 
lisaaega.  
 
Otsustati: Päevakorra punkt 3. arutamise juurde tullakse tagasi kahe nädala pärast. 
 
Juhatuse liige Meelis Loit edastas juhatusele EVL liikmesklubide (seitse klubi üheteistkümnest) 
erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise palve. Erakorralise üldkoosoleku päevakorraks on 
presidendi ja juhatuse tagasikutsumine. 
 
Otsustati: Kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek 10.11.2021. Peasekretär saadab EVL 
liikmesklubidele üldkoosoleku kutse. 
 
Päevakorra punkt 1. 
 
Eesti esindusmeeskonna peatreeneri kohale esitasid õigeaegselt  kandideerimisavaldused Juhan Salm 
ja Sergei Bobrov.  
 
Otsustati: Tulla meeskonna peatreeneri päevakorra punkti arutamise juurde tagasi peale erakorralise 
üldkoosoleku toimumist. Hetkel määrab juhatus peatreeneri kohusetäitjaks Berni MK-etapiks  Juhan 
Salmi. 
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Päevakorra punkt 2. 
 
Eesti esindusnaiskonna peatreeneri kohale esitas õigeaegselt kandideerimisavalduse Nikolai 
Novosjolov. 
 
Otsustati: Tulla naiskonna peatreeneri päevakorra punkti arutamise juurde tagasi peale erakorralise 
üldkoosoleku toimumit. Seni täidab  peatreeneri ülesandeid praegune naiskonna peatreener Kaido 
Kaaberma. 
 
 
Päevakorra punkt 4. 
 
Otsustati: Lükata Treenerite Nõukogu ettepanekute arutamine edasi ning tulla nende arutamise 
juurde tagasi peale erakorralise üldkoosoleku toimumist. 
 
Päevakorra punkt 5. 
 
Juhatuse liige Kaja Hanstein informeeris juhatust U23 Euroopa MV ettevalmistuse osas – Kalevi 
Spordikeskus ei täida EFC nõudmisi vehklemisradade mahutamise osas. Nimelt saab Kalevi 
Spordikeskusesse paigaldada 13 vehklemisrada soovitatud 18 asemel. Lahenduseks võiks olla Kalevi 
Spordikeskuse kõrval asuva kergejõustiku halli rentimine või ühe suure spordikeskuse rentimine. Kaja 
Hanstein on suhelnud mitmete isikutega eesmärgiga kaasata neid U23 Euroopa MV 
korraldusmeeskonda. Oma valmisolekust ühineda korraldusmeeskonnaga teatas nt. Lena Tallroth-
Kock. Kultuuriministeeriumi poolt toetuskiri on olemas, kuid finantseerimise ulatus selgub aasta lõpus 
peale EVL poolt avalduse esitamist. 
Juhatuse liige Meelis Loit informeeris juhatust võimalikest finatseerimisallikatest. Finantsvahendite 
taotlemise tähtaeg Tallinna linnalt on 01.12 ning Kultuurministeeriumilt 15.11.  
Kohtumine Veselko Dumitroviga leiab aset 05.11 kl. 15:00 MS Teams vahendusel. 
Juhatuse liige Kaja Hanstein andis juhatusele teada, et ei soovi edaspidi täita projektijuhi ülesandeid 
ning on valmis üle andma kogu tema valduses oleva info uuele projektijuhile. 
 
 
Päevakorraväliselt informeeris peasekretär Denis Ostrovski juhatust noorvehklejate finantsvahendite 
olemasolu kohta. Võistkondade finantseerimise küsimust arutatakse 04.11. toimuval Treenerite 
Nõukogu koosolekul ning ettepanekud edastatakse juhatusele kinnitamiseks. 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
   
Indrek Paal       Denis Ostrovski 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 
 


