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1. Peatreeneri konkurss 

OTSUSED: 

22.augustil 2016 kuulutada välja EULi peatreeneri konkurss järgnevatel tingimustel: 
- Kandidaatide esitamise tähtaeg 19.september 2016, meiliaadressile 
pille@swimming.ee 
- Kandidaadil esitada kirjalikult programm/kontseptsioon (koos oodatava 
motivatsioonipaketiga) kuidas viia vähemalt 6 Eesti ujujat  A-normiga Tokyo 2020 (ja 2024) 
olümpiale. Välja tuua noorte-, juuniorite-, täiskasvanud ujujate tulemustele orienteeritud 
arenguprogrammid, tugistruktuuri vajadused, finantseerimisskeem.  
- Kandidaatidel esitada oma programm ka suuliselt 01.oktoobril 2016 toimuval EULi 
treenerite üldkogul. 
- Tööleasumise tähtaeg hiljemalt 01.01.2017 (kokkuleppel varem), perioodiga 2+2 
aastat. 
 
EULi peatreeneri ülesanded: 
-              Koondiste (täiskasvanud, juuniorid, noored) koosseisude ettepanekute tegemine 
Treeneritekogule ja EULi juhatusele. 
-              Koondiste treening- ja võistlustegevuse planeerimine ja  ülevaate omamine 
koostöös klubidega. 
-              Esindusvõistkondade lähetamine ja esindamine võistlustel (koostöös bürooga). 
-              Saavutusspordi eelarve planeerimine ja täitmisest kinnipidamine. 



-              Ühistreeningute ja ühislaagrite plaanide väljatöötamine koostöös koondiste 
sportlastega ja nende klubidega. 
-              Tiitlivõistluste eesmärkide püstitamine ja tulemuste analüüs. Esitamine 
treeneritekogu juhatusele ja EULi juhatusele. 
-              Aruandev isik EULi ja treeneritekogu juhatuse ning treeneritekogu ees küsimustes, 
mis puudutab sportlike küsimusi.   
-              Tulemuste ja rekordite jälgimine, analüüs ja up-date´mine. 
-              Nõuandev isik kõikide sportlike küsimuste puhul klubidele, büroole, juhatusele jne. 
 

2. EULi juhatuse valimised 2016 sügisel  

OTSUSED: 

1. 22.09.16 kuulutada välja EULi juhatuse valimised järgmistel tingimustel. 
- EULi liikmetel saata uue juhatuse- ja presidendikandidaatide avaldused koos 
kandidaadi allkirjastatud nõusolekuga hiljemalt 01. oktoobriks 2016 meiliaadressile 
pille@swimming.ee 
- EULi juhatuse ja EULi presidendi valimised toimuvad 15. oktoobril toimuval EULi 
üldkogul. 
 

2. Kinnitada EULi 15.10.16 Üldkogu koosoleku päevakord järgmiselt: 

- EUL uue presidendi valimine 
- EUL uue juhatuse valimine 
- 2017. aasta liikme- ja hooaja 2016/2017 litsentsimaksude kinnitamine 
 

3. EUL 2016 aasta tulemiaruanne ja bilanss seisuga 31.07.2016 

OTSUS: 

Pille Talil saata juhatusele EULi eelarve aruanne seisuga 31.07.2016 koos erinevate artiklite 
aruandlusega hiljemalt 22.08.2016.  

4. Sponsorpakettide kinnitamine. 

OTSUSED: 

1. Kinnitada A-Tiimi poolt koostatud EULi sponsorpaketid 
2. Pille Talil hoida paketid up-date´tuna 
3. Paketid lisada EULi kodulehele ja saata laiali juhatusele ning klubidele. 
 

5. 2016 Windsori MMi A-normiga sportlaste kinnitamine. 

OTSUS: 



Kinnitada hetkel A-normiga sportlased Ralf Tribuntsov, Martin Allikvee, Martti Aljand ja 
Martin Liivamägi 2016 Windsori MMile sõitjateks. Eelduseks on täismahuline ettevalmistus 
ja võistlustele sõit tippvormis, mida kontrollib peatreener. 

6. Sporditaristu arendamise ettepanekud EOKle 

OTSUS: 

Vastavalt EOK pöördumisele teha EULi poolt ettepanek rajada esimesel võimalusel Tallinna 
vähemalt üks rahvusvaheliste võistlustele vastav 50m võistlusbassein. 

Samuti lisada arengukavasse 50 m basseini rajamine Ida-Virumaale. 

7. Õpime Ujuma projekti jätkumine 

OTSUS: 

EULi juhatus peab väga oluliseks ka 2017.aastal Õpime Ujuma projekti jätkamist, mis on 
alaliidu üks prioriteete. Juhatus ning büroo teevad tööd, et leida lisavahendeid Õpime Ujuma 
tegevuste jätkamiseks 2017.aastal. 

8. EUL juhatuse osalemine Sügisseminaril Pärnus, 3-4. septembril 2016. 

OTSUS: 

EULi juhatust esindab treenerite Sügisseminaril 3.-4.09.16 Pärnus, president Karol Kovanen. 


