
Treenerite nõukogu koosoleku protokoll 20221122 
 
Koht: Eesti Vehklemisliidu ruumid Kadaka tee 42n, Tallinn 
Aeg: teisipäev, 22. november 2022, algusega kell 11:00  
 
Osalesid: Kaido Kaaberma, Helen Nelis-Naukas, Meelis Loit, Irina Embrich, Anatoli Jasnov ja 
Aivar Paalberg 
 
Päevakord: 
 

1. Treenerite nõukogu esimehe valimine 
2. Koondisesse kvalifitseerumise kriteeriumid 
3. Edetabeli punktisüsteemi täpsustused 
4. Vehklemisliidule kuuluva inventari kasutamise kord 
5. Muud küsimused 

 
 
Päevakorrapunkt #1: Treenerite nõukogu esimehe valimine 
 
Peale eelmise treenerite nõukogu esimehe Juhan Salmi ameti mahapanemist ei ole treenerite 
nõukogul juhti. 
 
Vastavalt Treenerite Nõukogu pädevusele ja ülesannetele (p.6.) juhib ja kordineerib selle tööd 
EVL peasekretär. 
 
Treenerite nõukogu otsus: 
 

1. Valida treenerite nõukogu esimeheks (ilma hääleõiguseta) EVL peasekretär Aivar 
Paalberg 

 
Päevakorra punkt #2:  Koondisesse kvalifitseerumise kriteeriumid 
 
Kaido Kaaberma ettepanekul arutati olümpia kvalifikatsiooniturniiri perioodiks naiste koondise 
peatreeneri õiguste muutmist võistkonna moodustamisel.  
 
Ettepanek: anda peatreenerile õigus moodustada olümpiale kvalifitseerumise perioodil 
naiskonda võistkonnavõistlusel põhimõttel 2 + 2 (2 parimat edetabelis ja 2 peatreeneri valikul). 
See õigus puudutaks ainult võistkonnavõistlust ja individuaalvõistlusel jääks kehtima senine 
kord. 
 
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. 

https://vehklemisliit.ee/organisatsioon/treenerite-noukogu/padevus-ja-ulesanded/


 
Treenerite nõukogu otsus: 
 

1. Teha juhatusele ettepanek anda peatreenerile olümpiale kvalifitseerumise perioodiks 
õigus moodustada naiskond võistkonnavõistluseks põhimõttel 2 + 2 (2 edetabeli parimat 
ja 2 peatreeneri valikul) 

 
 
Kadettide ja juunioride koondiste moodustamine 2022-2023 hooaja tiitlivõistlusteks.  
 
Treenerite nõukogu otsustas: 
 

1. Moodustada kadettide koondis põhimõttel 4+0 (neli edetabeli parimat) 
2. Moodustada juunioride koondis individuaalvõistluseks põhimõttel 4+0 (neli edetabeli 

parimat) ja võistkonnavõistluseks põhimõttel 3+1 (kolm edetabeli parimat ja üks 
peatreeneri valikul) 

3. Koondise peatreeneriks ja võistlustel juhendajaks on edetabeli esinumbri treener. 
 
 
Päevakorrapunkt #3: edetabeli punktisüsteemi täpsustused 
 
Peasekretär esitas versioon punktisüsteemist hooajaks 2023-2024 ning täpsustas mitmete 
olemasolevate reeglite tähendust. Toimus arutelu erinevate reeglite eesmärgi üle. 
 
Treenerite nõukogu otsustas: 
 

1. Võta info teadmiseks ning tulla teema juurde tagasi/kinnitada punktisüsteem hooajaks 
2023-2024 peale käesoleva hooaja lõppu (augusti esimeses pooles). 

 
Päevakorra punkt #4: Vehklemisliidule kuuluva inventari kasutamise kord 
 
Vehklemisliidul inventari kasutamisel kohta ei ole selgeid reegleid. Peale toimunud arutelusid 
otsustas treenerite nõukogu: 
 

1. EVL rajad, aparaadid jms inventar on võistuste, laagrite ja vehklemist populariseerivate 
ürituste korraldamiseks ning mitte igapäevase treeningtöö korraldamiseks. 

2. Teha juhatusele ettepanek viia läbi EVL-ile kuuluva vara inventuur ja kehtestada EVL-ile 
kuuluva vara kasutamise kord. 

 
Päevakorra punkt #5: muud küsimused 
 
Treenerite nõukogu arutas treeningute läbiviimist betoonpõrandal (eriti lapsed) ja sellega 
kaasneda võivaid probleeme (traumad jms).  
 



Treenerite nõukogu otsustas: 
 

1. Treeninguid betoonpõrandal mitte läbi viia kuna see on ebaprofessionaalne ning sellega 
suureneb traumada oht. 
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