
EULi Treeneritekogu juhatuse koosoleku protokoll. 

06.04.16 kell 10.30 – 12.30, Audenteses. 

Osalesid: Tõnu Meijel, Andres Olvik, Siiri Põlluveer, Riho Aljand, Mihhail Krupnin, Toomas Kleesment, 

Pille Tali 

Puudusid: Kaja Haljaste, Bruno Nopponen, Heidi Kaasik  Koosolekut juhtis ja protokollis: Pille Tali 

PÄEVAKORD JA OTSUSED: 

1. Noorterahade reservi kasutamine vastavalt eelmise koosoleku otsustele: 

1. Jätta 10% (10 300 eur) klubidele jagatavast summast reservi Noorteprojektide tegevusteks. 

2. Järgmiseks Treenerite kogu koosolekuks koostada tegevusplaan antud summa kasutamiseks. 

Kuulati ära ja arutati läbi kõikide liikmete seisukohad, ka puudunud liikmed olid eelnevalt saatnud 

oma seisukohad ja ettepanekud meiliga. 

Samuti arutati Audentese Spordiklubi, Ujumisklubi Briis ja TOP SwimClubi pöördumisi, kus sooviti 

mitte jätta klubidele eraldatavatest rahadest 10 300 eurot reservi Noorteprojektiga tegelemiseks. 

Kõik Treeneritekogu juhatuse liikmed olid seda meelt, et Noorteprojektiga peab edasi tegelema ning 

selleks on vaja koostöös klubidega leida täpsem tegevusplaan ning ka erinevad võimalikud 

finantseerimise allikad. 

OTSUSED: 

1. Mitte jätta 2016 aasta klubidele eraldatavatest noorterahadest reservi 10 300 eurot vaid jagada 

kogu summa laiali 2015 aasta põhimõtete alusel. 

2. 24.aprilli EULi Üldkogu koosolekuks ette valmistada ettepanek klubidele Noorteprojekti tegevuste 

ja rahastamise kohta hooajaks 2016/2017. Ettepaneku töötavad läbi Andres Olvik ja Riho Aljand. 

3. Noortesarja finaali ajal teha noorte ühistegevusest huvitatud klubidele ümarlaud ning töötada 

välja konkreetne ja põhjalik tegevuskava 2016/2017 hooajaks. 

4. 2016 aastal rahastada Noorte ühistegevust klubide finantseerimisel, 2017 aasta eelarvesse leida 

vahendid vähemalt 10 000 eurot Noorte ühistegevuste fondiks. 

  

2. 2016/2017 hooaja EULi poolsete tiitlivõistluste läbiviimise põhimõtted.  

OTSUS: Saata kõikidele klubidele laiali küsimus  - kas oleks mõistlik muuta praegu toimivat süsteemi 

Eesti MV osas, kus osalevad nii noored, juuniorid kui täiskasvanud selliselt, et korraldada eraldi 

meistrivõistlused noortele ja absoluudile (nii pikk kui lühike rada). 

ETTEPANEKUD EULi juhendi- ja kalendrikomisjonile (Kaja Haljaste, Aivi Kulla, Mihhail Krupnin): 

1. Korraldada 2016/2017 aastal Sillamäe staieri ja Eesti MV eraldi. Kaaluda varianti lisada selle 

läbiviimiseks üks võistluspäev juurde Eesti lühiraja meistrivõistlustele. 

2.  Eesti Karikavõistluste formaati mitte muuta. Üldjuhul võistlevad ainult Eesti klubid kuid kui 

osaledasooviv välisvõistkond annab võistlusele juurde taset, siis vaatab Treeneritekogu juhatus iga 

soovi eraldi läbi ning teeb vastava otsuse. 



3. Korraldada lühiraja MV 17.-19.detsembril 2016 Kalevis koos staierdistantsidega. 

4.  Korraldada Eesti karikavõistlused 3.-4. märtsil 2017 Kalevis. 

5.  Korraldada Eesti meistrivõistlused 26.-28. juuni 2017 Tartu Auras. 

6.  Kui otsustatakse korraldada noorte meistrivõistlused eraldi, siis lühiraja meistrivõistlused viia 

läbi 2.-4. detsember Keilas, pika raja korraldamiseks pakkuda välja võimalik sobiv kuupäev. 

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

välisvõistluste kuupäevade kattuvuse tõttu.  

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

3. EM-le Londonisse kaasasõitva teise treeneri määramine 

Vastavalt kinnitatud korrale sõidab tiitlivõistlustele teise treenerina kaasa parima sportlase treener 

(FINA punktide alusel). 

06.04.2016 seisuga: 842 – Ralf Tribuntsov, 841 – Martin Allikvee , 840 - Pjotr Degtjarov. 

Õigus kaasa sõita on Ralf Tribuntsovi treeneril Siiri Põlluveeril, kes aga loobus võimalusest. 

OTSUS: Londoni EMile sõidab teise treenerina kaasa Dmitri Kapelin. 

4. Ettepanekud Üldkogule. 

OTSUS: Lisada 24.04.2016 Üldkogu päevakorda punkt: 2015/2016 hooaja koondise tegevuse analüüs. 

5. Noortesarja finaali juhend 

OTSUS: Kinnitada Noortesarja finaali juhend 

6. Välismaal elavate ja treenivate Eesti kodakondsust omavate ujujate lähetamine 

rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ja nende rahastamine. 

OTSUS: võtta see teema järgmisel koosolekul arutlusele ning töötada välja ühised kriteeriumid. 

 


