
EUL Treenertekogu juhatuse koosolek 

04.05.16, kell 10.00 – 12.30 Audenteses. 

Osalesid: Heidi Kaasik, Bruno Nopponen, Riho Aljand, Andres Olvik, Mihhail Krupnin, Siiri 

Põlluveer, Toomas Kleesment, Pille Tali, Kaja Haljaste – skype teel. 

Puudus: Tõnu Meijel - etteteatamisel 

Protokollis: Pille Tali. 

 

PÄEVAKORD ja OTSUSED. 

 

1. 2016-2017 aasta EULi tiitlivõistluste kuupäevad. 

OTSUSED: 

1. Korraldada lühiraja MV 17.-19.detsembril 2016 Kalev SPAs. 

2. Korraldada Eesti karikavõistlused 3.-4. märtsil 2017 Kalev SPAs. 

3.  Korraldada Eesti meistrivõistlused 17.-19 juuni 2017 Tartu Auras. 

4.  Saata info klubidele, et klubid saaksid lisada oma võistlused. 

 

2. 2016-2017 aasta EULi tiitlivõistluste läbiviimise põhimõtted kinnitada.   

2.1.  Korraldada noorte ja täiskasvanute MV-d eraldi. 

 Pille Tali kommentaar – klubidele laiali saadetud küsimuses vastas ainult neli klubi ja kõik 

need neli olid vastu. 

OTSUS: 

Koostada eraldi meistrivõistluste läbiviimiseks täpsem seletus koos viidetega kuupäevadele 

ning võtta arutlusele Treenerite üldkogu koosolekul juunis 2016. 

 

2.2. Korraldada 2016/2017 aastal Sillamäe staieri ja Eesti MV eraldi. Kaaluda varianti 

lisada selle läbiviimiseks üks võistluspäev juurde Eesti lühiraja meistrivõistlustele. 

OTSUSED: 

1. Korraldada 2016/2017 aastal Sillamäe staieri ja Eesti MV staierdistantsidel eraldi. (2016 

staierdistantside Eesti meistrid on selgitatud, muudatus aastast 2017). 

2 Korraldada 2017 aasta staierdistantside MV-d Eesti lühiraja MV ajal, võistluste viimase 

osana. 



3. Pakkuda Sillamäele võistluskalendris endiselt veebruari kuud Sillamäe staieri läbiviimist. 

 

2.3.  Eesti Karikavõistlused.   

OTSUSED: 

1. Formaati mitte muuta.  

2. Välisklubisid Eesti klubide karikavõistlustele mitte lubada 

3. Lisada võistlusprogrammi meeste ja naiste eraldi teatevõistlus - 4x 100m 

kombineeritult. 

 

2.4. Määrata ära terveks olümpiatsükliks tiitlivõistluste nädalad ja neid muuta vaid seoses 

välisvõistluste kuupäevade kattuvuse tõttu.  

OTSUS: 

Mitte nii täpselt ära määratleda. 

 

2.5.  Viia Noortesarja kaks tsooni kokku, korraldades võistluse ühel päeval, kaheosalisena. 

OTSUS: 

Koostada Noortesarja võimaliku edasiste etappide korraldamise täpsem selgitus ning võtta 

arutlusele Treenerite üldkogu koosolekul juunis 2016. 

 

3. Kinnitada Haapsalu laagri info klubidele laialisaatmiseks.  

OTSUSED: 

1. Laagriaeg ja -hind – Haapsalu laager algab 25.08 pealelõunal ja lõppeb 30.08 lõunal, 5 

täispäeva x 27 eur = 135 eur / in. Osalejatele lisandub treenerite kulu. 

2. Osalejad - kuni 30 poissi + 30 tüdrukut, tüdrukud sünniaastaga 2000 ja nooremad ja poisid 

1999 ja nooremad.  

3. Valiku põhimõtted – FINA punktide alusel, kahe parima erineva pikkusega distantsi 

summa.   

4. Laagri treeneriteks määrata neli treenerit. Eelisjärjekorras need, kellel lapsi on rohkem 

nimekirjas. 

5. Kui treenerid on selgunud, koostada treeningute skeem ja edastada osalejatele enne 

laagri algust. 



7. Laagri organisatoorse töö eest vastutab Pille Tali, laagri sisulise treeningprotsessi eest Riho 

Aljand.   

 

4. JEMile sõitvate sportlaste ja treenerite kinnitamine esitamiseks EULi juhatusele. 

OTSUSED: 

1. 02.05.2016 seisuga on JEM normi täitnud ja on ka kindlad sõitjad: 

A-norm - Kertu Ly Alnek, Margaret Markvardt, Kregor Zirk, Veronika Olem. 

B-norm - Armin Lelle, Karel Seli, Igor Zahhartsuk, Sander Paavo, Henry Uriko. 

2. EULi kulul sõidavad kaasa kaks treenerit – kindel sõitja Kaja Haljaste, teine kandidaat 

selgub pärast Eesti MV lõppu. Teise treeneri kandidaadid – Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik, 

Mihhail Krupnin, Bruno Nopponen. 

3. Teha ettepanek EULi juhatusele  - kui sportlane täidab A normi kas vahetult enne JEMi või 

JEM-il, siis kompenseerida klubile tema kulud vastavalt A normitäitjate toetusele tagant 

järele.  

 

5. Esitada kinnitamiseks EULi juhatusele vastav kord - Välismaal elavate sportlaste 

rekordite arvestamine ja EULi-poolne finantseerimine seoses tiitlivõistlustega. 

OTSUSED:  

1. Eestis alaliselt mitteelava sportlase tulemust arvestatakse Eesti tulemusena siis kui tal on 

olemas Eesti kodakondsus, Ujumisliidu liikmesklubi kehtiv litsents ning eelmise riigi eest 

tiitlivõistlustel esindamisest on möödunud  vähemalt 12 kuud.  

2. Eestis alaliselt mitteelava  sportlase tiitlivõistluste finantseerimine otsustatakse iga 

sportlase osas eraldi vastavalt kinnitatud võistluse eelarvele EULi juhatuse poolt. 

 

6. Noorteprojekti küsimused, mis lähevad arutlusele Noortesarja finaali ümarlaual 

28.05.2016. (Küsimused saata laiali antud teemast huvitatud klubidele) 

1. Mis on noorte ühistegevus klubide arvates? 

2. Kas üldse on vaja sellist ühistegevust noortele? 

3. Mis vanusele, sünniaastad, kes nimeliselt praegu sinna võiksid/peaksid kuuluma? 

4. Max arv – tüdrukud/poisid? 

5. Mis tegevused ja millal? 

6. Kas võiks korraldada eraldi noorte karikavõistlused? 

7. Kuidas ja kas võiks muuta Noortesarja formaati? 



7. Info Audentese sportlastest 2016/2017 õppeaastal. 

Siiri Põlluveer tegi ülevaate lahkuvatest ja lisanduvatest sportlastest.  

Lahkumas on 3 sportlast. 

Audentese Gümnaasiumi astuda soovijate pingerida 2016/2017 aastaks on: 

1. Kristiina Jaamul 

2. Joonas Niine 

3. Robert Tarum 

Ragnar Valliste on avaldanud samuti soovi kuid tuleb tegema veel kooli sisseastumiskatseid. 

 

8.  Muud küsimused  

1. Pikendada JEMi normitäitmise kuupäeva. 

OTSUS: 

Pikendada JEMi normitäitmise tähtaega kuni Eesti MV lõpuni 19.06.16. 

Lisanduvate sportlaste lähetamine (transport+majutus) klubi vastutusel. 

 

2. Välisvõistlejate lubamine Eesti pikaraja MV-le 17.-19.2016.  

Soovi on avaldanud Valgevene juuniorid. 

OTSUS: 

Kuna antud võistlus on üles antud kui Olümpia normitäitmise võistlus, siis lubada osaleda 

järgmistel tingimustel: 

- stardimaks 10 eur 

- peavad olema täitnud Eesti MV täiskasvanute normid 

- osalevad väljaspool arvestust, saavad osaluse medali 

- aladel, kus toimuvad finaalid, osalevad vaid eelujumistes  

 

3. Anda klubidele teada võimalusest omavahenditega osaleda Audentese grupi treeningutel 

nädalase treeninglaagrina. Soovijatel ühendust võtta Audentese grupi treeneri, Siiri 

Põlluveeriga. 


