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Eesti Vehklemisliidu Treenerite Nõukogu koosoleku protokoll 

Koht: Sõle Spordikeskus (vehklemissaal) 

Aeg 12.10.2021 kl. 11.00-13.30 

Juhatas Denis Ostrovski 

Protokollis Denis Ostrovski 

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

Nelis-Naukas, Juhan Salm, Sergei Bobrov 

Puudusid: Nikolai Novosjolov, Anatoli Jasnov 

 

Päevakord: 

1. Treenerite Nõukogu esimehe valimine 

2. Uue hooaja punktisüsteem  

3. Võistkondade moodustamise reeglid 

4. Sportlaste/kohtunike lähetamine võistlustele 

5. Muud küsimused 

1. Treenerite Nõukogu esimehe valimine 

Treenerite Nõukogu liikmed seadsid esemehe kandidaadiks Juhan Salmi. Juhan Salm andis  

nõusoleku oma kandidatuuri seadmiseks. 

Otsustati: valida Juhan Salm Treenerite Nõukogu esimeheks (6 poolt häält). 

Kaido Kaaberma tegi EVL juhatusele ettepaneku eraldada Treenerite Nõukogule eelarve 

2000 EUR ulatuses ühes kalendriaastas Nõukogu töö korraldamiseks. 

Meelis Loit tegi ettepaneku lisada Treeneri Nõukogu statuuti punkt, mis võimaldaks 

Treenerite Nõukogu kokkukutsumist sh. viimase esimehe ettepanekul. 
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2. Uue hooaja punktisüsteem  

Täiskasvanute vanuseklassis kõikidel hooaegadel stardipunktid 10% eelmise hooaja 

punktidest. Olümpiahooajal (hooaeg, mis lõpeb olümpiamängudega) on stardipunktideks 

20% eelmise hooaja punktidest. 

Olümpiamängude tsooniturniiri kvalifitseerumise periood ning arvesse minevate võistluste 

nimekiri täpsustatakse Treenerite Nõukogu poolt enne olümpiahooaja algust (hooaeg, mis 

lõpeb olümpiamängudega). 

Otsustati: vastuvõetud ühehäälselt (6 poolt häält). 

Alates 2022/2023 hooajast arvestada stardipunktid, 10% eelmise hooaja punktidest, ka 

noorte vanuseklassides: U23, U20, U17, U14 ja U12. Antud uuendus muudab 

esinduskoondiste moodustamisprotsessi lihtsamaks ja läbipaistvamaks. 

Otsustati: vastuvõetud ühehäälselt (6 poolt häält). 

Seoses täiskasvanute vanuseklassi Põhjamaade MV madala atraktiivsusastmega (võistlejate 

kooseis, võistlejate arv, kohtunike ja korralduste kvaliteet jms.), muuta nimetatud võistluse 

eest andvate reitingupunktide arv järgmiselt: 

I. koht – 12 punkti 

II. koht – 8 punkti 

III. koht – 6 punkti 

5-8. koht – 3 punkti 

9-16. koht – 1 punkt 

Otsustati: vastuvõetud ühehäälselt (6 poolt häält). 

Seoses ebaproportsionaalselt suure reitingupunktide vahega Eesti MV ja Eesti KV 

(täiskasvanud) võistluste vahel, mis annab liialt suurt  kaalu EM-le ning võib mõjutada 

olulisel määral koondise moodustamise protsessi, muuta nimetatud võistluse eest andvate 

reitingupunktide arv järgmiselt: 
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Eesti MV: 

I.koht – 40 punkti 

II.koht – 32 punkti 

III.koht  - 24 punkti 

5-8. koht – 12 punkti 

9-16. koht – 4 punkti 

Eesti KV: 

I.koht – 30 punkti 

II.koht – 24 punkti 

III.koht  - 18 punkti 

5-8. koht – 9 punkti 

9-16. koht – 3 punkti 

Otsustati: vastuvõetud ühehäälselt (6 poolt häält). 

3. Võistkondade moodustamise reeglid (2021/2022) 

Epeevehklemise tiitlivõistlusteks (EM, MM, Euroopamängud, Universiaad), MK-

etappideks ja teisteks rahvusvahelisteks võistluseks moodustatakse koondis individuaal- ja 

võistkondlikel võistlustel osalemiseks.  

Individuaalkondis ja võistkond moodustatakse järgmiselt: 

U17 (kadetid) vanuseklass  - 4 EVL-i edetabeli esimest sportlast. 

Otsustati: vastuvõetud (5 poolt häält, 1 vastu hääl – J. Salm). 

U20 (juuniorid) vanuseklass – 3 EVL-i edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ettepanekul, keda 

valitakse EVL-i edetabelis olevate vehklejate seast. 

Otsustati: vastuvõetud (5 poolt häält, 1 vastu hääl – H. Nelis-Naukas). 

U23 vanuseklass - 3 EVL-i edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ettepanekul, keda valitakse 

EVL-i edetabelis olevate vehklejate seast. 

http://www.vehklemisliit.ee/
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Otsustati: vastuvõetud (5 poolt häält, 1 vastu hääl – H. Nelis-Naukas). 

Täiskasvanute vanuseklass - 3 EVL-li edetabeli esimest ja 1 peatreeneri ettepanekul, keda 

valitakse EVL-i edetabelis olevate vehklejate seast. 

Otsustati: vastuvõetud (5 poolt häält, 1 vastu hääl – H. Nelis-Naukas). 

Olümpiamängudeks moodustatakse individuaalkondis järgmiselt - 3 EVL-i edetabeli (OM 

edetabeli) esimest sportlast. Võistkondlikuks võistlusteks koondis moodustatakse järgmiselt 

- 3 EVL-li edetabeli (OM edetabeli)  esimest ja 1 peatreeneri ettepanekul, keda valitakse 

EVL-i edetabelis olevate vehklejate seast. Kusjuures, kõik sportlased (peatreeneri kutse 

olemasolul) peavad osalema koondise peatreeneri poolt korraldatavates treeninglaagrites 

(v.a. force major asjaolude ilmnemise juhul). 

Otsustati: vastuvõetud (5 poolt häält, 1 vastu hääl – H. Nelis-Naukas). 

Koondise moodustamisel lähevad  arvesse järgmised võistlused: 

Täiskasvanute vanuseklass – Eesti MV, Eesti KV, Linnade MV (Tartu, Tallinn, Läänemaa) 

– 2 paremat tulemust, MK ja GP etapid – 6 paremat tulemust, muud Võistlused  - 3 paremat 

tulemust, EM, MM. 

U20 (juuniorid) – vastavalt koondise moodustamise reeglitele: 

https://vehklemisliit.ee/reeglid/koondise-kriteeriumid/  

U17 (kadetid) - vastavalt koondise moodustamise reeglitele: 

https://vehklemisliit.ee/reeglid/koondise-kriteeriumid/, v.a. punkt 2: 

Kolm paremat tulemust kadettide Euroopa KV või juunioride MK etappidelt 

Otsustati: vastuvõetud ühehäälselt (6 poolt häält). 

Kaido Kaaberma tegi ettepaneku, mille kohaselt Treeneri Nõukogu esimehel võimaldataks 

osalemist juhatuse koosolekutel, kui arutamisel on võistkondade, treenerite jms. puutuvad 

küsimused.   

Seoses keerulise COVID-19 olukorraga (2021/2022 hooajal) teeb Treenerite Nõukogu 

ettepaneku arvestada kõik võistluste eest saadaud reitingupunktid vastavates EVL 

edetabelites vaatamata võistluste sagedusele ühes vanuseklassis (ühe ja sama vanuseklassi 

võistlused toimuvad mitu nädalavahetust järjest). 
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4. Sportlaste/kohtunike lähetamine võistlustele 

Treenerite Nõukogu oli arvamusel, et selles küsimuses peab peasekretär suhtlema lähetatava 

koondise peatreeneriga. Samas oli Treenerite Nõukogu seisukohal, et mõistlike kulude 

korral tuleb võimalusel, koos vastava vanuseklassi koondisega, lähetada ka Eesti kohtunikk.  

Kaido Kaaberma tegi ettepaneku juhatusele, et lähetatavate kõik kulud kataks  EVL. 

5. Muud küsimused 

Täiskasvanute vanuseklassi edetabelite lõppseis arvestatakse 2019/2020/2021 hooaegade 

eest saadud reitingupunktide alusel. Selle punktide summast arvutatakse 2021/2022 hooaja 

stardipunktid. 

Otsustati: vastuvõetud ühehäälselt (6 poolt häält). 

Espoos peetavate Noorte Põhjamaade MV jaoks EVL taotluse alusel saadud toetusest  

kompenseeritakse eelkõige kohtunike kulud ja ülejäänud summast kompenseeritakse 

koondislaste võistluskulud – Eesti U20 edetabeli neli esimest neidu ja neli esimest 

noormeest ning Eesti U17 edetabeli neli esimest neidu ja neli esimest noormeest (14 

sportlast). 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt /       /allkirjastatud digitaalselt / 

Juhan Salm         Denis Ostrovski 

Treenerite Nõukogu esimees       Peasekretär 
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