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UJUMINE  

See on eluks vajalik, pikkade traditsioonidega, perekeskne, tugeval kogukonnal, 

professionaalsusel, puhtal spordil ja ausal mängul põhinev spordiala. 

Eesti Ujumisliit seisab hea selle eest, et  

 tippujumise tase võimaldab tuua olümpiamedali 2020 suveolümpialt! 

 kasvatada harrastajate arvu tänase enam kui 12 000 pealt 20 000 peale! 

 ujumisõpetuse kvaliteet Eestis oleks ühtlane ja et iga laps oskaks ujuda! 

 viia Eesti ujumisliit kolme tugevaima spordiorganisatsiooni sekka! 
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Eesti ujumiskoondis 

 Koosneb motiveeritud ja tulemusele orienteeritud sportlastest! 

 Koondub ühise nimetaja EST Swim Team alla! 

 Hõlmab nii noori, juunioreid kui ka täiskasvanuid! 

 On tippvõistkond, olenemata sellest, et ujumine on justkui individuaalala! 

 Moodustab enda ümber professionaalidest koosneva tiimi! 

 Jõuab maailma tippu läbi professionaalse ja asjatundliku lähenemise! 

Miks otsime koostööpartnereid?  

Tippsport on kulukas ning parimate tule-
muste saavutamine on võimalik vaid tänu 
pikaajalistele investeeringutele. 

Arvestades, et Eesti Ujumisliit soovib oma 
sportlastele pakkuda üha enam tuge ning 
professionaalset ettevalmistust, on meil 
vaja häid partnereid, kelle toele saame 
loota. Vastu aga saame anda reklaami-
väljundeid ja võimaluse siduda end Eesti 
tippujumisega olles Eesti ujumiskoondise 
ametlik koostööpartner.  

 

Sponsorid või koostööpartnerid?  

Oleme arvamusel, et edasiviiv jõud peitub 
meeskonnatöös ja seetõttu otsimegi häid 
koostööpartnereid, kes ühes meiega 
võtaksid ette teekonna tippu. Meie jaoks 
on sponsorlus kahesuunaline ja soovime, 
et sellest tõuseks kasu mõlemale osa-
poolele. Seetõttu nimetame sponsoreid 
koostööpartneriteks ja oleme valmis 
töötama sponsorluse aktiveerimise nimel 
läbi erinevate turunduskampaaniate ja 
leiame koostööpartnerile just talle sobiva 
reklaamiväljundi lahenduse. 
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Mida pakume koostööpartnerile? 

  reklaamiväljundeid (turunduskampaaniad, 
koduleht, sotsiaalmeedia, esindusriided 
jmt); 

  nähtavust meedias vastavalt koostatavale 
kommunikatsiooniplaanile;   

  seisame hea koondise positiivse 
meediakuvandi eest; 

  usaldusväärset partnerit; 
  olla osa teekonnast olümpia ja suuremate 

tiitlivõistlusteni;  
  võimalust kaasa rääkida Eesti spordiajaloo 

kirjutamises; 
  võimalust kasutada koondise sportlasi 

oma turunduskampaaniates ja 
reklaammaterjalides; 

  lööme kaasa mõnes heategevusprojektis, 
mis toetab sponsori eesmärke.  

Miks Teie ettevõttele koostöö 
spordivaldkonnaga? 

Koostöö spordiorganisatsiooniga aitab 
kaasa sellele, et Teie ettevõtte kuvand ja 
bränd saab endale uue ja kaasahaarava 
loo, mida oma klientidele ning partneritele 
rääkida. Seeläbi saab ettevõte võimaluse 
end uutmoodi turundada. Ujumine on 
harrastajate arvult kolmas ala Eestis, mis 
tähendab, et potentsiaalsed sidusgrupid, 
kes aitavad Teil tooteid/ teenuseid müüa, 
on lapsevanemate, laste, koolide ja 
avalikkuse näol suured ja mõjukad. Just 
tippujumine on meie ujumise lipulaevaks ja 
seob läbi spordiarmastuse ühtseks 
sihtgrupiks terve ujumise suure pere.  

Sidudes end tippujumisega, saabki Teie 
ettevõte ujumise laineharjal oluliselt 
rohkem tähelepanu ning originaalseid 
turundusvõimalusi.  
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Meediatähelepanu  

Töötades koos Eesti ujumiskoondisega, olete 
kahtlemata ka Teie toetajana tähelepanu all. 
Seda tõestab asjaolu, et talviseid Eesti 
meistrivõistlusi kandsid üle kõik suuremad 
spordiportaalid: Õhtuleht, Postimees ja Delfi.  

  Kokku vaatas kolmes portaalis (Delfi, 
Õhtuleht, Postimees) Eesti lühiraja 
meistrivõistlusi enam kui 10 000 
unikaalset vaatajat.  

  1 paberlehe artikkel Õhtulehes jõuab 
enam kui 48 000 inimeseni 

  artikkel Postimehes aga enam kui 50 000 
inimeseni.  

  Aktuaalset kaamerat vaatab aga igal õhtul 
enam kui 130 000 inimest  

(allikas: TNS Emor) 
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Sotsiaalmeedia ja muud tegevused 

Ujujad on teada-tuntud rõõmsatujulised 
spordihinged, kes ei pelga uusi väljakutseid ja 
kes julgevad ka nalja teha ning lüüa kaasa 
toredates tegemistes nii ujumise kogukonna 
kui sponsorite jaoks. 

  Oleme teinud reklaamvideo iFitile 
  Pannud Liivamägi ja Aljandi iluvõimlema 
  Saatnud õed Sepad Taipoksi tundi 
  Koondislased on end tähelepanu 

keskpunkti upitanud ka taliujumises, kus 
teatemeeskonnaga püstitati uus rekord.  

  Kregor Zirkist sai “Veega sõber” saadik, 
kes kannab edasi sõnumit: “Õpi ujuma, 
see võib päästa Sinu elu.” 

Antud tegevused said suure tähelepanu 
osaliseks ka Eesti Ujumisliidu sotsiaalmeedias 
ja oleme hea meelega valmis ka Teid kui meie 
koostööpartnerit ujumisliidu sotsiaalmeedias 
reklaamima.  
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Paljulubav tulevik 

Ujumine on harrastajate arvult kolmas 
spordiala Eestis, mis tähendab seda, et tege-
mist on alaga, kus järelkasvu üle kurta ei saa. 
Kokku on harrastajate arv enam kui 12 000.  

Nii koosnebki Eesti ujumiskoondis nii juba 
kogemustega, just praegu oma tippaastates 
olevatest kui ka alles noortest tuleviku-
tähtedest. Kahtlemata on kõikidele tuttavad 
Martti Aljand ja Martin Liivamägi, kelle kõrvale 
on noore ja andeka tulevikutegijana tõusnud 
Kregor Zirk. Kuid nende kõrval on ujumis-
koondises ka teisi ujujaid, kelle tegemistel 
tuleb silma peal hoida, sest just nemad on 
need, kes toovad Eesti ujumisele au ja kuulsust. 
Nii mõnedki neist on end juba ka tõestanud.  
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Meie eesmärgid 

 

Pikaajalised eesmärgid:  
  Olümpiamedal Tokyo 2020 

suveolümpialt.  

Lühiajalised eesmärgid, mis aitavad jõuda 
olümpiamedalini: 
  Vähemalt üks medal igalt lühi ja pikaraja 

EM-ilt ja MM-ilt.  
  Jõuda stabiilselt kolme sportlasega nii 

pika- kui lühiraja tiitlivõistlustel finaali.  
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Meie ambitsioon on üles ehitada tipptasemega 
professionaalne meeskond, kuhu kuuluvad:  

Vastutaja: Peatreener 

Alus: Metodoloogia 

 

 

 

 

 

 

Professionaalne tipptasemel meeskond 

 

 

 

 

 

OM medal 2020 

• Sportlase isiklik treener

1. tase

• Tehnika analüüs

• Psühholoog

• Füsioterapeut

• Arst

2. tase

• Toitumine

• Kommunikatisoon

3. tase
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Eesti ujumiskoondise ehk EST Swim Team rekordipurustajad Teie 
ees:

Martti Aljand (22. november 1987) 

Rinnuli- ja kompleksujuja 

“Olen edasipüüdlik, enese- ja sihikindel. Usun, 
et kombinatsioon nendest omadustest ongi 
see, mis on minu sportlaskarjääri edasi viinud 
tänini ja viib ka tulevikus.” Aljand hoiab tree-
ningute kõrval ka mõistuse virgena. Nimelt 
õpib ta Tallinna Ülikooli magistriõppes rekreat-
sioonikorraldust. 

Aljandi parimad tulemused 
  Kolmekordne EM medaliomanik (pronks 

2011, pronks ja hõbe 2012)  
  Olümpialane (2008) 
  Maailmameistrivõistluste 4. koht (2012) 
  NCAA meistrivõistluste meeskondlik 

esikoht (2011) 
  NCAA meistrivõistlustelt individuaalne 

hõbe 200m rinnuliujumises 
  72-kordne Eesti meister 
  Kuuekordne Aasta Meesujuja laureaat 

(2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014) 

Martin Liivamägi (5. juuli 1988)  
Rinnuli- ja kompleksujuja 

“Iseloomustaksin ennast kui väga tööka ja sihi-
kindla sportlase ning inimesena. Kindlasti on 
mulle looduse poolt antud anne, kuid järje-
pidev töö on see, mis mind tippu on viinud.” 
Liivamägi ei ole kitsi ka oma kogemuse jaga-
misega, nimelt nõustab ja aitab ta mitmeid 
Eesti ujumisklubisid motiveerimise, tehnilise 
töö ja treeningute planeerimise küsimustes. 
Samuti näeb ta ennast tulevikus ka treenerina. 

Liivamägi parimad tulemused 
  Euroopa meistrivõistluste 9. (2012) ja 7. 

koht (2015) 
  MK etapi 2. koht (2014) 
  Kahekordne olümpialane (2008 ja 2012) 
  Maailmameistrivõistluste 14. ja 16. koht 

(2007 ja 2009) 
  Euroopa juunioride MV hõbe (2006) 
  56-kordne Eesti meister 
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Ralf Tribuntsov (22. 09.1994) 

seliliujuja  

“Mina ise näen ennast väga rahuliku isikuna. 
Minu moto on, et elu on lühike ja seda tuleb 
nautida. Enamus asju mis ma elus teen, ma 
püüan seostada naudinguga ja  see ongi minu 
üks tugevamaid omadusi. Kui asja tegemine on 
minu jaoks tore, siis tulevad ka tulemused 
kergemini ja eriti oluline in see omadus sellise 
raske ala juures nagu ujumine. Kindlasti pean 
üheks enda tugevaimaks omaduseks ka järje-
kindlust. Kui ma sean endale eesmärgi siis ma 
järjekindlalt püüdlen selle poole ja ei anna alla 
enne, kui ma olen saavutanud selle mida ma 
tahan. Ja ujumises tahan ma olla maailma 
tipp.”  

Ralf õpib hetkel USA-s Lõuna California 
ülikoolis keskkonnauuringute erialal ja on ka 
nende kõrgetasemelise ujumistiimi Trojans esi-
number.  

Tribuntsovi parimad tulemused 
  12 osariigi vahelises üliõpilaste 

meistrivõistluste PAC12 meister (2016) 

  12 osariigi vahelises üliõpilaste 
meistrivõistluste PAC12 parim uustulnuk 
(2015) 

  Euroopa meistrivõistluste 8. koht (2015) ja 
15. koht (2016) 

  Suveuniversiaadi 13. koht (2013) 
  40-kordne Eesti meister 
  Eesti rekordiomanik viiel erineval alal 

Pjotr Degtjarjov (10.09.1993) 

kroolisprinter  

“Olen rõõmsameelne ja otsin igas asjas 
positiivset külge. Alati olen avatud uutele 
ideedele ning olen abivalmis noormees, kes 
hea meelega aitab toredaid ideid ellu viia. 
Mõtlen "out of the box" ja oskan näha asju 
teisiti.” Et aju virgena hoida, õpib Pjotr Tallinna 
ülikoolis kehakultuuri erialal. Oma elu motoks 
peab noormees kuulsat ladinakeelset lauset 
“per aspera ad astra”.  

Degtjarjovi parimad tulemused 
  Suveuniversiaadi 8. koht (2013) 
  Euroopa meistrivõistluste 15. (2010 ja 

2015) ja 16. koht (2015) 
  Püstitanud 17. korral Eesti rekordi 
  51-kordne Eesti meister ujumises 
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Maria Romanjuk (15.08.1996) 

rinnuliujuja 

"Olen väga kohusetundlik, töökas ja sõprade 
hinnangul ka usaldusväärne inimene. Mulle 
meeldib trennis käia ja tööd teha, sest ma 
armastan ujumist ja olen maksimaalselt 
keskendunud sellele, et saavutada ujumises 
kõrgeimad kohad. Just minu kõrge töövõime ja 
kõrge siht on need omadused, mille abil oma 
eesmärkideni jõuan." 

Romanjuki parimad tulemused:  
  Maailmameistrivõistluste 31. ja 34. koht 

(2015) 
  Euroopa meistrivõistluste 23. koht (2012) 

ja 24. koht (2016) 
  Olümpialane (2016) 
  Eesti Aasta Naisujuja (2014 ja 2015) 
  71-kordne Eesti meister ujumises 
  Parandanud 7 korda Eesti rekordeid 

Kätlin Sepp (8. august 1992) 

seliliujuja  

“Olen kohusetundlik treenija, alati valmis 
andma endast treeningutel kõik ning natukene 
rohkemgi veel. Viimaste aastatega on ka 

enesekindlus endasse tõusnud, mis kindlasti 
on vaid positiivselt mõjutanud minu tulemusi.”  

Seppa parimad tulemused 
  75-kordne Eesti meister ujumises 
  24 –kordne Eesti rekordiomanik 
  Euroopa meistrivõistluste 24. koht (2015) 
  Eesti parim naisujuja 2013 

Martin Allikvee (25.03.1995) 

rinnuliujuja 

“Olen sõbralik, naljakas ja mõnes mõttes ka 
tagasihoidlik. Tahan saada kõigega ise 
hakkama, kuid mõistan, et tippu jõudmiseks on 
oluline teha meeskonnatööd. Minu tipp-
püüdlustele aitab kahtlemata kaasa see, et ma 
sean endale suurimad sihid ja eesmärgid ja 
töötan nende nimel. Plaanin asuda õppima 
USA-sse ja olen kindel, et see aitab mind 
maailma tipptasemele veelgi lähemale.” 

Allikvee parimad tulemused: 
  MK etapi 6. koht (2015) 
  Olümpialane (2016) 
  Euroopa meistrivõistluste finalist (2013) 
  Kolmekordne Põhjamaade meister (2012) 
  Euroopa juunioride meistrivõistluste 4. ja 

7. koht (2013) 
  14-kordne Eesti meister  
  4-kordne Eesti rekordiomanik 
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Juuniorid  

Kregor Zirk (3.07.1999) 

“Arvan, et iseloomult olen üpriski hooliv, teen 
igat asja tahtega ja olen motiveeritud. Tipp-
püüdlustele aitab kahtlemata kaasa minu moto 
- Never give up!” Tippujuja Zirk on aga ka ise 
suur spordifänn ja elab põnevusega kaasa 
autospordile, eriti WRC-le. Kregor kuulub ka 
EOK järelkasvutiimi “Märka järgnevat 
põlvkonda”, hetkel aga õpib Kregor Inglismaal 
Plymouthi kolledžis, kus treenib kuulsa 
ujumistreeneri Jon Rudd’i käe all. Just Ruddi 
juures treenib ka Leedu imelaps Ruta 
Meilutytė, seega on Zirk tõepoolest parimates 
kätes!  

Zirki senised parimad tulemused 
  19-kordne Eesti meister ja parandanud 

160 korda erinevaid Eesti rekordeid 
  Euroopa juunioride MV pronks ja 4. koht 

(2016) 
  1. koht XIII Euroopa noorte 

olümpiafestivalil (2015)  
  3. koht Rahvusvahelisel Kooli-

spordiföderatsiooni Gümnasiaadil (2013) 

  Maailmameistrivõistluste 22. koht 
teateujumises (2015)  

  4-kordne Põhjamaade juunioride meister 
  19-kordne Põhjamaade noorte meister 
  12-kordne Baltimaade noorte meister 

 

Margaret Markvardt (1.04.2000) 

“Mulle tohutult meeldib vesi ja ujumine.  Olen 
väga motiveeritud jõudmaks ujumises maa-
ilma tippu ja ma ei anna kergelt alla!” 16-
aastane Margaret lõpetas Tallinna Rocca al 
Mare kooli 9. klassi.  

Markvardti senised parimad tulemused 
  Juunioride Euroopa meistrivõistluste 13. 

koht. (2015) ja 20. koht (2016) 
  Mitmekordne Eesti juunioride 

rekordiomanik  
  19-kordne Eesti meister 
  Püstitanud teateujumises 5 Eesti rekordit. 
  Põhjamaade Juunioride meistrivõistluste 

2. koht (2015)  
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Kertu Ly Alnek (14.09.1999) 

“Olen rõõmsameelne ja enesekindel inimene, 
kes ei karda pea püsti minna vastu uutele 
väljakutsetele. Minu ambitsioon on olla 
olümpia-sportlane! Ma tean, et tee tippu on 
väga raske, kuid see on see tee, mille ma olen 
endale valinud ja ma ei karda selle nimel tööd 
teha. Võistlustel lähen alati starti kindla 
eesmärgiga – olgu selleks siis isiklik rekord, võit 
või Eesti rekord. Pean oluliseks seda, et 
tippsportlane oskab analüüsida enda tegevust, 
sest vaid läbi analüüsi ja vigade paranduse on 
võimalik saada paremaks. Samas on minu jaoks 
oluline nautida teekonda tippu ja just armastus 
ujumise kui ala vastu aitab saada üle igast 
raskusest.”  

  Eesti rekordiomanik purustades 2000. 
aastast püsinud juunioride rekordi 100m 
vabaujumises (2015) 

  Euroopa mängude 6. koht (2015) 
  Euroopa juunioride MV 13., 14. ja 16. koht 

(2016) 
  10-kordne Eesti meister 
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Hea tulevane 
koostööpartner!  

Loodame, et meie mõtted ühtivad Teie 
omadega ning et saame teha koostööd nii Teie 
kui meie eesmärkide saavutamise nimel. Võta 
meiega ühendust ja arutame koostöövõimalusi 
lähemalt!  

 

Pille Tali 

Spordijuht, tegevjuhi KT  

Eesti Ujumisliit  

+372 53498496 

pille@swimming.ee  

www.facebook.com/eestiujumisliit  

www.swimming.ee  
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