
Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll 
 
Koht: Kekkose auditoorium, Kääriku Spordikeskus 
Aeg: 17.01.2023, kell 15:00-17:45 
 
Juhatas president Ants Veetõusme 
 
Osalesid: Ants Veetõusme, Raido Mägi, Irina Embrich Käärikul ning Peeter Nelis, Peeter 
Järvelaid, Meelis Loit, Andres Lipstok, Viljar Jaamu Teamsi vahendusel 
 
Koosoleku päevakord: 
 

1. Naiskonna eelarve kinnitamine aastaks 2023 (esitab Kaido Kaaberma) 
2. Saavutusspordi koondiste rahajaotuse kinnitamine 
3. Distsiplinaarkomisjon moodustamine ja FIE reeglite rakendamise täpsustamine Eesti 

võistlustel  
4. Vehklemisliidule kuuluva inventari kasutamise reeglid 
5. Aasta sportlaste/treenerite/vabatahtlike/lapsevanemate/sponsorite valimise statuut, 

autasud, autasude üleandmise üritus 
6. Muud küsimused (s.h. treenerite nõukogu ettepanekud, Nikolai Novosjolovi esindaja 

kiri, presidendi avaldus) 
 
 
 
Päevakorrapunkt #1: Naiskonna eelarve kinnitamine aastaks 2023 
 
Epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitas naiskonna 2023 aasta tegevusplaani ja 
eelarve ning andis ülevaate planeeritud kuludest (210 420) ja tuludest (176 200). 
 
Eelarve esitamise hetkeks ei olnud kinnitatud saavutusspordi rahajaotust (päevakorra punkt #2) 
ning naiskonna sihtotstarbelise finantseerimise jääk seisuga 31.12.2022.  
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Kinnitada naiskonna eelarve ja tegevused kuni 1.aprill 2023 
2. Individuaalse ettevalmistuse eelarved kinnitada 60% ulatuses 
3. Peasekretäril teha kindaks ja fikseerida naiskonna sihtotstarbelise finantseerimise jääk 

hiljemalt 1.märtsiks 2023 
4. Juhatus kinnitab eelarve täies mahus koosolekul, mis toimub peale 1.märtsi 2023 

 
Päevakorra punkt #2: rahajaotuse kinnitamine 
 



2023 aastaks eraldati saavutusspordi koondiste toetusteks kokku 40 000 eurot ja see jagati 
Kultuuriministeeriumi/EOK poolt 4 koondise vahel võrdselt (10 000 eurot igaühele): naised, 
naised U23, mehed, mehed U23. 
 
2023 aastaks eraldas Kultuurkapital Eesti Vehklemisliidu aastaprojektile 40 000 eurot. See ei ole 
rahastaja poolt koondiste vahel jagatud. Eesti Vehklemisliidu 2023 aastaprojekt hõlmab 
võistlusteks ettevalmistumist ja nendel osalemist (naiskond, meeskond, U23, juuniorid ja 
kadetid) 
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Jagada saavustusspordi koondiste toetus 40 000 € järgnevalt: 
a. Naiste koondis 10 000 € 
b. Meeste koondis 10 000 € 
c. Naiste U23 koondis 10 000 € 
d. Meeste U23 koondis 10 000 € 

2. Jagada Kultuurkapitali Eesti Vehklemisliidu aastaprojektile eraldatud 40 000 € 
alljärgnevalt: 

a. Naised 15 000 € 
b. Mehed 15 000 € 
c. Kadetid ja juuniorid 10 000 € 

3. Määrata sihtotstarbeliste  toetuste kasutamise eest vastutajateks Kaido Kaaberma 
(naiste koondise osas) ja Jüri Salm (meeste koondise osas) 

4. Vastutavad isikud peavad tagama sihtotstarbelise toetuse kasutamise vastavalt 
eesmärgile (osalemine tiitli- ja ettevalmistavatel võistlustel, laagrid, varustus) ja 
toetuslepingu tingimustele. 

5. Määrata järgmised kuludokumentide esitamise tähtajad (kulu tekkimisele järgnevast 
päevast lugedes): 

a. võistkonna liikmete võistkonnaga võistlemise ja ettevalmistusega seotud kulud: 
21 päeva jooksul (esitada peatreenerile/vastutavale isikule) 

b. võistkonna liikmete isikliku ettevalmistusega seotud kulud: 1 kuu jooksul (esitada 
peasekretärile) 

c. peatreener võistkonnaga seotud kulud: 1 kuu jooksul (esitada peasekretärile) 
d. eelpooltoodud tähtajast hiljem esitatud kuludokumente ei aksepteerita 

 
 
Päevakorra punkt #3: distsiplinaarkomisjon moodustamine ja FIE reeglite rakendamise 
täpsustamine Eesti võistlustel  
 
Vastavalt Eesti Vehklemisliidu tiitlivõistluste juhendile toimuvad võistlused FIE võistlusreeglite 
järgi.  
 
FIE reeglid näevad ette distsiplinaarkomisjoni (Disciplinary Comission) institutsiooni (FIE 
tehnilised reeglid punkt 143.2). Kuna FIE distsiplinaarkomisjon arutab ainult juhtumeid mis 

https://vehklemisliit.ee/reeglid/evl-tiitlivoistluste-juhend/


toimuvad FIE egiidi all korraldatavatel võistlustel (MK etapid ja tiitlivõistlused) siis tuleb luua 
vastav EVL institutsioon ning viia reeglitesse sisse erisus. FIE reeglite kohaselt ja eeldusel, et 
kohtunik otsust saab vaidlustada tuleb kohtuniku otsuste peale esitada protest peakohtunikule 
ja peakohtuniku otsuse peale distsiplinaarkomisjonile. 
 
Distsiplinaarkomisjoni koosseis peaks olema piisavalt väike, et oleks tagatud selle töövõime. 
Ametikoha poolest peaks sellesse kuuluma kohtunike kogu esimees (reeglid) ja peasekretär 
(otsuste jõustaja).  
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Moodustada 3-liikmeline Eesti Vehklemisliidu Distiplinaarkomisjon (EVL DK) 
2. Määrata EVL DK koosseisu kohtunike kogu esimees ja peasekretär 
3. President esitab kolmanda EVL DK liikme kandidaadi järgmisel juhatuse koosolekul, 

(kandidaadiks on soovitavalt juriidilise haridusega isik) 
  

Tulenevalt distsiplinaarkomisjoni loomisest ning vajadusest täpsustada FIE reeglite rakendamist 
Eesti võistlustel otsustas juhatuse kehtestada järgnevad FIE reeglite erisused Eesti võistlustel: 
 

1. Peakohtunik määratakse võistluskutses. Võistluskutses määratud peakohtunik on FIE 
tehniliste reeglite punktis 138  toodud kohtunike kogu delegaadiks / järelvaatajaks (The 
Refereeing Comission Delegate / the Supervisor) ja punktis 139 toodud tehniliseks 
direktoriks (Directoire Technique) koos reeglites ettenähtud õiguste ja kohustustega.  

2. FIE reeglite punktis 143.2 toodud diststiplinaarkomisjoniks (Disciplinary Comission) on 
Eesti Vehklemisliidu Distsiplinaarkomisjon. 

3. Mujal FIE tehnilistes reeglites toodud viited FIE institutsioonidele lugeda viideteks 
vastavatele Eesti Vehklemisliidu institutsioonidele. Kui vastav institutsioon Eesti 
Vehklemisliidus puudub siis lugeda selleks Eesti Vehklemisliidu Distsiplinaarkomisjon  

 
 
Päevakorrapunkt #4: Vehklemisliidule kuuluva inventari kasutamise reeglid 
 
Vehklemisliidule kuuluvat inventari kasutamise otstarve on võistluste ning treeningkogunemiste 
läbiviimine. Samas kasutatakse inventari liikmesklubide poolt ka pikaajaliselt igapäevaste 
treeningute läbiviimiseks. Seoses sellega on tekkinud vajadus täpsemalt reguleerida vara 
kasutamise korda. 
 
Vehklemisliidule kuuluva inventari on kahte tüüpi: aegunud s.t. inventar mis töötab aga mida ei 
saa kasutada võistluste läbiviimiseks kuid mis sobib treenimiseks ning kaasaegne s.t. inventar 
mis sobib nii võistluste kui ka treeningute läbiviimiseks.  
 
Treenerite nõukogu arutas inventari kasutamist 22. novembril 2022 toimunud koosolekul ning 
kiitis heaks ettepaneku juhatusele, et EVL-ile kuuluv inventar on ainult võistluste ja 



treeningkogunemiste, vehklemist populariseerivate ürituste läbiviimiseks ning muudel 
eesmärkidel on inventari kasutamine keelatud. 
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Peasekretäril viia läbi Vehklemisliidu varade inventuur 
2. Peasekretäril tagada, et kõik Vehklemisliidule kuuluv vara on hiljemalt 1. märts 2023 EVL 

laos. 
3. Eesti Vehklemisliidule kuuluvat inventari kasutatakse ainult võistluste, 

treeningkogunemiste ja vehklemist populariseerivate ürituste läbiviimiseks. 
4. Peasekretäril töötada välja EVL vara kasutamise kirjalik kord s.h aegunud inventari 

müümine enampakkumisel ja/või üleandmine annetusena ning esitada see juhatusele 
mitte hiljem kui 31. Märts 2023. 

 
 
Päevakorra punkt #5: Vehklemisliidu aastaüritus 
 
Juhatus arutas ideekorje vormis vehklemisliidu aastaürituse läbiviimist: mis ürituse see peaks 
olema, kellele suunatud ning kes sellel osalema. Erinevad ideed mis välja käidi: 
 

- Teha aastaüritus hooaja põhiseks ning see läbi koos uue hooaja esimese täiskasvanute 
tiitlivõistlusega (KV), mis võiks toimuda Käärikul koos ööbimisega. 

- Lisaks sportlastele võiks meeles pidada: 
o treenereid 
o rahvusvaheliste tiitlivõistluste medaliomanikke võistkonnavõistluses 
o rahvusvaheliste tiitlivõistluste organiseerijaid 
o vabatahtlikke 

- Üritus oleks Eesti Vehklemisliidu presidendi vastuvõtt 
- Noorte puhul võiks kutsuda ka nende vanemad 
- EVL võiks anda välja elutöö preemia 
- EVL-il võiks olla mingi kord kuidas tänatakse koondisekarjääri lõpetajaid 

 
Juhatus otsustas: 
 

1. Võta info teadmiseks. 
 
Päevakorra punkt #6: muud küsimused 
 
Treenerite nõukogu poolt heakskiidetud ettepanek juhatusele: 
 
Olümpia kvalifikatsiooniturniiri perioodiks muuta naiste koondise peatreeneri õigusi võistkonna 
moodustamisel: 
 



- Peatreeneril on õigus moodustada võistkond 2 + 2 põhimõttel s.t. edetabeli kaks 
esimest ja kaks peatreeneri valikul 

- See õigus puudutab ainult võistkonnavõistlust s.t. et individuaalvõistlusel kehtib 
jätkuvalt 3+1 süsteem 

 
Muudatuse eesmärgiks on tagada parimad võimalused olümpiale kvalifitseerumiseks 
naiskonnana olukorras kus mitmed olümpiavõitjad ei pruugi erinevatel põhjustel punktidega 
võistkonda mahtuda kuid kelle panus võib vajalikuks osutuda. 
 
Juhatus otsutas: 
 

1. Kiita heaks treenerite nõukogu ettepanek ning anda naiste koondise peatreenerile 
õiguse moodustada olümpia kvalifikatsiooni perioodil võistkonnavõistluse koosseisu 2+2 
põhimõttel. 

 
 
Treenerite nõukogu poolt heakskiidetud ettepanek juhatusele: 
 

- Moodustada kadettide koondis põhimõttel 4+0 s.t. edetabeli neli esimest 
- Moodustada juunioride koondis põhimõttel 4+0 individuaalvõistlustel s.t. edetabeli neli 

esimest ja 3+1 võistkonnavõistlustel s.t. edetabeli kolm esimest ja üks peatreeneri 
otsusega 

- Peatreeneriks ja võistlustel juhendajaks on edetabeli esinumbri treener 
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Kiita heaks treenerite nõukogu ettepanek kadettide ja juunioride koondiste 
moodustamise põhimõtete ning peatreenerite kohta. 

 
 
Presidendile/juhatusele on esitatud taotlus Ruslan Eskovi toetamiseks 700 euroga kuus 5 kuu 
vältel (jaanuar-mai). 
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Eraldada sihtotstarbeliselt Ruslan Eskovi isiklikuks ettevalmistusrahaks 700 eurot kuus 
perioodil jaanuar-veebruar (kokku 1400 eurot) 

2. Järgmisel juhatuse koosolekul kinnitada meeskonna 2023 eelarve 
 
 
Reeglid üleregisteerimise korral. Espoo turniiriga seoses tekkis üleregistreerimise probleem: s.t. 
registreerunud  sportlasi oli rohkem kui meile eraldatud kohti. Meie praegused reeglid on 
järgnevad: 
 



1. Tähtaegne registreerimine 
2. Edetabelis olemine või selle järjestus 

 
Antud juhul tekkis olukord kus meil oli 7 kohta aga 10 sportlast kes ei ole edetabelis ning vaja 
on reguleerida, kuidas antud olukorras valik teha. 
 
Juhatus otsustas: 
 
Võistlustele registeerumise prioriteet määratakse järgmiselt: 
 

1. Tähtaegne registreerimine EVL kodulehel 
2. Edetabel 
3. Paremusjärjestus turniiril mille korraldab klubi millel on suurim arvu registreerunud kuid 

edetabelis mitte olevaid sportlasi 
 
 
Seoses 01.10.2022 Eesti Karikavõistlustel toimunud musta kaardi kaasusega esitas Nikolai 
Novosjolov Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosolekul 06.10.2022 kirjaliku selgituse ja kaebuse.  
 
Antud kaebuses taotles ta EVL juhatuselt otsust kohtuniku sobivusest EVL egiidi all toimuvatel 
võistlustel osalemiseks või alternatiivselt treeneri ja tema õpilaste osavõtul toimuvate matšidel 
kohtunikuna tegutsemiseks.  
 
Juhatus saatis antud kaebuse kohtunike kogule seisukoha võtmiseks. Eesti Vehklemisliidu 
kohtunike edastas oma kirjaliku seisukoha juhatusele: „/.../ ei näe EVL kohtunike kogu alust 
Dmitri Valiulini kohtuniku ülesannete täitmisest kõrvaldamiseks./.../“ 
 
Võttes teadmiseks kohtunike kogu seisukoha otsustas juhatus: 
 

1. Dmitri Valiulini kõrvaldamiseks kohtunikuna tegutsemisest või antud tegevuse 
piiramiseks ei ole põhjust. 

2. Peasekretäril koostöös presidendiga valmistada ette kiri Nikolai Novosjolovile ja tema 
juriidilisele esindajale 

 
Eesti Vehklemisliidu president Ants Veetõusme esitas avalduse presidendi ja juhatuse liikme 
ametikohalt tagasiastumiseks. Uue presidendi valimiseks tuleb kokku kutsuda üldkoosolek 
(põhikirja punkt 20). Kuni uue presidendi valimiseni on Ants Veetõusme jätkuvalt Eesti 
Vehklemisliidu president.  
 


	Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll

