
 

EUL Treenertekogu juhatuse koosolek. 

07.11.16, kell 13.00 – 12.30 Audenteses. 

Osalesid: Heidi Kaasik, Bruno Nopponen, Riho Aljand, , Mihhail Krupnin, Siiri Põlluveer, Toomas 

Kleesment, Tõnu Meijel Pille Tali, Janno Jürgenson, Kaja Haljaste – Skype teel.  

Puudus: - etteteatamisel Andres Olvik 

Protokollis: Pille Tali. 

 

PÄEVAKORD ja OTSUSED: 

1. Ülevaade Noortesarja I etappidest.  

 

- Litsentse ostetud kokku 720, neist Ida tsoonis 250 ja Lääne tsoonis 470. 

- Osales  - Keilas 408, Tartus 220. 

- I etappide läbiviimiseks kulus  - Keilas 5,5 tundi, Tartus 3,5 tundi. 

Ettepanekud korraldamiseks sellel hooajal: 

- Soojendusujumine kahes osas, enne väikestele 30 min, siis kaks vanemat vanuseklassi 30 min 

- Osad Lääne tsooni klubid osalevad Ida tsoonis järgmisel etapil 

- Korraldada Keilas võimalusel ettetellimisega toitlustus 

- Tuletada meelde, et 1. ja 8. rada on ainult startideks ja ühes suunas ujutavad  

- Proovida ühte kappi mahutada 2-3 lapse riided  

Ettepanekud uueks hooajaks: 

- Määrata alumine ajaline piir 

- Kas kaheosalise võistluse variant (2 vanust ennem ja seejärel teised 2)  

 

2. Välisklubide osalemine lühiraja Eesti MV-l. 

Kaks klubi – Soomest ja Ukrainast - on pöördunud Ujumisliidu poole ja palunud võimalust osaleda 

meie 2016. aasta lühiraja EMV-l.  

OTSUS: Lubada need kaks klubi osalema kuid rohkem sellised ettepanekuid ei arutata.  

(Poolt – Meijel, Nopponen, Krupnin. Vastu – Kaja Haljaste ja Riho Aljand. Erapooletud – Kaasik, 

Põlluveer). 

 

3. Kinnitada normitäitmise tähtajad. 

OTSUS: 

Jääb endiselt võistluste majutuse lõpptasumise eelviimane päev. Kuid hilisematele normitäitjatele 

kompenseeritakse kulud samas summas kui eelnevalt teistele tehtud kulutused. Välisriigist 



võistluspaika sõitva normitäitja transport kompenseeritakse samas summas kui Tallinnast algusega 

maksev transport.  

 

4. Normitäitjate finantseerimise alused 

Ettepanekud EULi juhatusele: 

Välja on pakutud järgmisi variante: 

1. Jääb nii nagu on - A norm 100%, B norm omafinantseerimisel. Võistlustel saavutatud norm on ka 

tagantjärele finantseeritav, selleks eraldatakse EULI eelarve välisvõistluste reale puhverraha. 

(Sellele ettepanekule oli enamuse TrKJ liikmete toetus) 

2. Finantseerimine tagantjärele - kõik saavad X-normiga võistlusele peale ning see tagab 50% 

finantseerimise. Võistlustel saavutatud koht või Y-norm (nt. poolfinaal või ajaline A2 norm), tagab 

teise 50% osa finantseerimise.   

3. Enne võistlust võtab peatreener vastutuse, et kõik A-normi täitajd on eesmärgipäraselt treeninud 

ning sõidavad võistlustele heas füüsilises vormis. 

 

5. Baltimaade MV Riias 2017. 

Ettepanekud EULi juhatusele: 

- Aluseks Eesti MV normatiivid. 

- 5 treenerit EULi kulul, kellest 1 on delegatsiooni üldesindaja. 

- Tagantjärele finantseeritakse nii absoluutarvestuses, kui ka noorte arvestuses 20 parema 

punktisummaga sportlaste kulud. 

 

6. Laagrid enne MMi, JEMi ja PMN 

- Kalev läheb remonti 31.05.2017 

- Aura puhkab juulis. 

- Võimalused treenida 50m basseinis juunis Tartus aga ka Soomes, Hyvinkääl näiteks. 

Peatreeneril teha koostöös sportlaste ja klubidega ettepanek kes, kus ja millal peaks/võiks treenida. 

 


