
EUL Treeneritekogu juhatuse koosolek. 

05.10.16, kell 10.30 – 13.00 EULi koosolekute ruumis 

Osalesid: Tõnu Meijel, Andres Olvik, Bruno Nopponen, Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik, Mihhail 

Krupnin (Skype), Riho Aljand, Kaja Haljaste, Toomas Kleesment, Pille Tali 

Koosolekut juhtis ja protokollis: Pille Tali 

 

Päevakorra punktid:  

1. Peatreeneri valimised, ettepanek EULi juhatusele. 

2. 2016/2017 hooaja EULi korraldatavate võistlusjuhendite kinnitamine.  

3. Normide kinnitamine esitamiseks EULi juhatusele – PMN ja JEM 2017. 

4. Kokkuvõte Haapsalu laagrist. 

5. 2016 aasta parimate ujujate valiku kriteeriumid. 

6. Muud küsimused. 

 

OTSUSED: 

1. Peatreeneri valimised, ettepanek EULi juhatusele. 

- Olemasolevast neljast peatreenerikandidaadist leidis ühtset toetust Janno Jürgenson. 

(Andres Olvik selle punkti arutlusel ei viibinud). 

 - Ettepanek EULI juhatusele - praegune juhatus võiks teha ettepaneku 15.10.16 

valitavale juhatusele alustada läbirääkimisi Janno Jürgensoniga. 

 

2. 2016/2017 hooaja EULi korraldatavate võistlusjuhendite kinnitamine. 

- Kinnitada parandustega EULi võistluste üldjuhend, samuti Eesti KV, Eesti lühiraja MV, 

Eesti MV, Noortesarja 2016/2017 hooaja juhendid. Saata need kinnitamiseks EULi 

juhatusele. (Lisad 1, 2, 3, 4, 5) 

- 2016 aasta mastersite MV juhendisse oodata stardimaksu osas ettepanekut EULi 

mastersite töögrupilt (Kristiina Arusoo, Andres Olvik, Bruno Nopponen, Toomas Kleesment). 

- Ettepanek Heidi Kaasikult – alustada arutelu ka tüdrukute tipptulemuste arvestamise 

kohta. 

- EPOK võistlejate osalemiseks Eesti tiitlivõistluste tavadistantsidel peab EPOK esitama 

Eesti ujumisliidule vastavasisulise taotluse. 

 

3. Normide kinnitamine esitamiseks EULi juhatusele – PMN ja JEM 2017 

Määratud 2017 aasta suvel toimuvate JEMi (Ungari) ja PM Noorte (Fääri saared) normid ja 

esitada need kinnitamiseks EULi juhatusele. (Lisa 6) 

Normidega võistlustele pääsemise finantseerimise alused aastaks 2017 arutada läbi ühiselt 

uue juhatusega. 



Kehtivad normiarvutamise valemid: 

1.            EM pikk ja lühike, MM lühike, JEM - Aluseks on poolfinaali 8. aeg, millele lisatakse 

+%. Normi nimes (A2, B5 vm.) number seda lisaprotsenti tähendab. 

2.            PMN, PMV juuniorid – ainult A-norm. Eelmis(t)e võistlus(t)e 4.koha aeg. 

Normi kehtivuse aeg 15 kuud.  

Normid ei nõrgene, kui viimasel arvestusvõistlusel on aeg olnud nõrgem. 

 

4. Kokkuvõte Haapsalu laagrist. 

- Pille Tali poolt väljasaadetud küsitlusele vastas 18 inimest 51-st. 

- Hinnang laagri toimumise aja, koha, toitlustuse ja treeningute osas olid üle 90% 

vastanutest väga rahul. 

- Osadele vastanutele sobiks treeningud väiksemas grupis ning sooviti rohkem 

ühistegevusi õhtuti. 

- Laager hinnati kordaläinuks kuid osalejatele kalliks. Tuleks leida võimalusi vähemalt 

kõige paremaid kas EULi või mõne projekti kaudu toetada järgmisel aastal. 

- Laagri treenerite leidmise osas tugevale grupile probleeme ei ole, treenerite 

leidmiseks nõrgemale grupile tuleb alustada läbirääkimisi varakult nende klubidega, kes oma 

sportlased sinna saadavad. 

 

5. 2016 aasta parimate ujujate valiku kriteeriumid. 

Kriteeriumide täitmise periood: 

- Juuniorid ja noored – hooaeg 

- Absoluut – kalendriaasta 

 

Parimate selgitamise neli kriteeriumi. 

1. Kõrgeim koht tiitlivõistlustel. 

Arvesse minev koht peab olema vähemalt poolfinaali koht. Eelistatud on 50 meetrise ujula 

tiitlivõistlustel saavutatud koht. 

2. Parima tulemuse FINA punktid. 

3. Vastava vanuseklassi püstitatud rekordid. 

4.  Nominentide võrdsuse korral ka vastava vanuseklassi Eesti MV tulemused 

 

6. Muud küsimused. 

Pille Tali poole pöördus Nokia Pyry Ujumisklubi Soomest sooviga osaleda 2017 aasta Eesti 

karikavõistlustel ca 30-ne ujujaga. 

Treeneritekogu juhatuse otsus oli, et mitte lubada, kuna tegemist on Eesti võistkondade 

võistlusega.   


