
 

Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 18.01.17 

Kellaaeg 13.00-16.00 

Asukoht Audentes, EULi koosolekuteruum 

Osalejad  Karol Kovanen (koosoleku juhataja) 
Erko Tamuri, Erkki Vapper, Pille Pokk, Peeter Matt, Toni Meijel, Tõnu Meijel, 
Vadim Ivlijev 

Osalejad 
Kutsutud 

Pille Tali 

Puudujad Simon Renno 

Koostaja Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. Eelmise koosoleku  14.12 otsuste elluviimise kontroll. 

2. 2017 aasta eelarve 2 lugemine ja aasta eelarve kinnitamine.  

3. 2016 aasta esialgne tulemiaruanne ja bilanss. 

4. EUL preemiate väljamaksmise korra kinnitamine. 

5. 2017 aasta tiitlivõistlustele lähetamise alused kinnitamine.  

6. 2015 aasta võlgade maha kandmine.  

7. 2015 aasta tasumata kulu kandmine 2017 aasta eelarvesse  - summas 504,56. 

8. Uue stipendiumikonkursi väljakuulutamine. 

9. Muud teemad 

-             Ülelinnalise spordiklassi loomise idee  

- Eesti Ujumise raamat  

- Komisjonide tegemistest 

 

KOOSOLEKU OTSUSED: 

1. Eelmise koosoleku  14.12 otsuste elluviimise kontroll. 

Eelmise koosoleku otsused ja ettepanekud on täidetud. 

 

2. 2017 aasta eelarve 2. ülevaatus.   

OTSUS: 

EUL 2017 aasta eelarveplaan (planeeritud kulud/investeeringud - summas 462 000 eurot ja 

eeldatavad tulud 463 000 eurot). Eelarve tulupoolel on juhatus seadnud eesmärgiks kaasata 



täiendavaid sponsortoetusi summas 62 tuhat eurot, et kõik vajalikud ning planeeritud eesmärgid ellu 

viia. Jaanuari alguse seisuga on 17 tuhande euro osas kokkulepped sõlmitud, 44 tuhat on veel vaja 

koguda. Rõhuasetus täiendava sponsortoe kasutamisel on tippspordi ja koondise toetamisel. 

Seetõttu on klubide ja koondise sportlaste kaasabi ja koostöövalmidus äärmiselt oluline 

sponsorläbirääkimiste õnnestumisel.   

3. 2016 aasta esialgne tulemiaruanne ja bilanss. 

Kuulati ära Pille Tali ülevaade esialgsest 2016. aasta aruandest. Kuna tulud/kulud võivad veel 

muutuda, võetakse antud päevakorrapunk uuesti ette järgmisel EULi juhatuse koosolekul. 

 

4. EUL preemiate väljamaksmise summade ja korra kinnitamine. 

OTSUSED: 

- Kõikidest toetustest anda teada nii sportlastele kui klubidele kuid maksta välja kogu summa 

klubide arveldusarvele antud sportlase tegevustoetuseks. 

- Nõustuda Treenerite kogu juhatuse ja Tippspordikomisjoni järgmiste ettepanekutega: 

 

 

KOHT Universiaad EM MM JEM KOHT EM MM

1 1400 2300 3200 700 1 1400 2000

2 1000 1700 2600 550 2 1000 1500

3 800 1300 2000 400 3 800 1000

4 600 1100 1700 350 4 600 800

5 500 900 1500 300 5 500 700

6 400 700 1300 250 6 400 600

7 350 600 1100 200 7 350 550

8-10 300 500 900 150 8-10 300 500

Finaali puhul kuni 10. koht (kui on 10 rada)

Teateujumised koef. 2 ümardusega ülesse nii, et jaguks 4-ga

50 m ujula

TIITLIVÕISTLUSTE KOHAD
25 m ujula

200

200

Arvestatakse vaid abs. rekordeid.

50 m ujula

25 m ujula

EESTI REKORDID



 

 

 

 

 

5. 2017 aasta tiitlivõistlustele lähetamise alused kinnitamine.  

OTSUSED: 

5.1 Võtta arvesse järgnevad Tippspordi komisjoni ettepanekud: 

- Arvestada kõikidel võistluste normitäitmise perioodi 12 asemel 15 kuud (v.a Põhjamaade 

noorte MV ja Põhjamaade juuniorite MV, kuna nendel võistlustel määratakse normid 12 kuud enne). 

- Lisada JMM võistlustele pääsemise normiks JEM norm - eelmiste juunioride EM poolfinaali 8 

aeg + 2%.  

- Lisada PMJ finantseerimine samadel alustel kui PMN.  

- Lisada Balti MV finantseerimise alused – 20 parimat täiskasvanut ja 20 parimat noort 

finantseeritakse tagant järele. Lisaks 5 treenerit 100%  - täiskasvanud M ja N, noored T ja P + 

peatreener.  

 

5.2 Ülevaate tiitlivõistlustele sõitvate sportlaste valmisolekust annab peatreener pärast 

normitäitmise tähtaega EULi juhatusele, mille põhjal EULi juhatus kinnitab lõpliku delegatsiooni. 

 

5.3 EULi finantseerimisel kaasasõitvad treenerid ja teised isikud otsustab EULi juhatus pärast 

normitäitmise tähtaega. 

 

5.2 Kinnitada 2017 aasta tiitlivõistlustele lähetamise alused järgnevalt: 

300

300

200

200

100

100

1200

Selgitatakse välja enim kõrgemaid kohti saanute vahel.

Naisujuja

Meesujuja

Naisjuunior

Meesjuunior

Tütarlaps

Poeglaps

EESTI MV PARIMAD

Mitte teha EULi eelarvest rahalisi väljamakseid, leida sponsoreid ja/või sponsortooteid

300

300

200

200

100

100

300

1500

Tütarlaps

Poeglaps

Treener

Meesujuja

AASTA PARIMAD
Naisujuja

Naisjuunior

Meesjuunior



 

Juunioride MM  2017 

JMM võistlustele pääsemise normiks on JEM norm - eelmiste juunioride EM poolfinaali 8 aeg + 2%.  

Sportlase toetus: tagantjärgi on EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) poolfinaali 

jõudnud sportlastel (ainult individuaaldistantside puhul). 

Treeneri toetus: EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) 1 treeneri (EUL liikmesklubi 

treener) või EUL peatreeneri osas, konkreetse isiku otsustab EUL juhatus. 

 

Juunioride EM 2017 

EUL toetus 100% (sõidukulud + majutus) sportlastele, kes täitnud A normi (eelmiste juunioride EM 

poolfinaali 8 aeg + 2%) 15 kuu jooksul enne Juunioride EM 2017 algust. 

A-normi mittetäitjad kinnitab koondisesse EUL ja finantseerimist ette EUL ei teosta.  

Sportlase toetus: tagantjärgi on EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) poolfinaali 

jõudnud sportlastel (ainult individuaaldistantside puhul). 

Treeneri toetus: EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) 1 treeneri (EUL liikmesklubi 

treener) või EUL peatreeneri osas, konkreetse isiku otsustab EUL juhatus.  

 

EM 2017 

Eelkvalifitseerumine ja EUL toetus 100% (sõidukulud + majutus) sportlastele, kes täitnud A normi 

(eelmiste EM poolfinaali 8 aeg + 2%) 15 kuu jooksul enne EM 2017 algust. 

A-normi mittetäitjad kinnitab koondisesse EUL juhatus ja finantseerimist ette EUL ei teosta.   

Sportlase toetus: tagantjärgi on EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) poolfinaali 

jõudnud sportlastel (ainult individuaaldistantside puhul). 

Treeneri toetus: EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) 1 treeneri (EUL liikmesklubi 

treener) ja EUL peatreeneri ning massööri osas, konkreetsed isikud otsustab EUL juhatus.  

MM 2017 

Eelkvalifitseerumine ja EUL toetus 100% (sõidukulud + majutus) sportlastele, kes on täitnud MMi 

normi ja A 1 normi (eelmiste MM poolfinaali 8 aeg + 1%) 15 kuu jooksul enne MM 2017 algust. 

A-normi mittetäitjad kinnitab koondisesse EUL juhatus ja finantseerimist ette EUL ei teosta.   

Sportlase toetus: tagantjärgi on EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) poolfinaali 

jõudnud sportlastel (ainult individuaaldistantside puhul). 

Treeneri toetus: EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) 1 treeneri (EUL liikmesklubi 

treener) või EUL peatreeneri ning massööri osas, konkreetsed isikud otsustab EUL juhatus.  

Põhjamaade Noored  

Eelkvalifitseerumine ja EUL toetus 100% (sõidukulud + majutus) sportlastele, kes täitnud A normi 

(eelmiste PMN 4 aeg) viimase 12 kuu jooksul enne PMN 2017 algust. 

A-normi mittetäitjad kinnitab koondisesse EUL juhatus ja finantseerimist ette EUL ei teosta.   

Sportlase toetus: tagantjärgi on EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) medalile 

jõudnud sportlastel (ainult individuaaldistantside puhul). 

Treeneri toetus: EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) 1 treeneri (EUL liikmesklubi 

treener) või EUL peatreeneri osas, konkreetsed isikud otsustab EUL juhatus.  

 

Põhjamaade Juuniorid 

Eelkvalifitseerumine ja EUL toetus 100% (sõidukulud + majutus) sportlastele, kes täitnud A normi 

(eelmiste PMJ 4 aeg) viimase 12 kuu jooksul enne PMN 2017 algust. 

A-normi mittetäitjad kinnitab koondisesse EUL juhatus ja finantseerimist ette EUL ei teosta.   



Sportlase toetus: tagantjärgi on EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) medalile 

jõudnud sportlastel (ainult individuaaldistantside puhul). 

Treeneri toetus: EUL valmis finantseerima 100% (sõidukulud + majutus) 1 treeneri (EUL liikmesklubi 

treener) või EUL peatreeneri osas, konkreetsed isikud otsustab EUL juhatus 

 

6. 2015. aasta võlgade maha kandmine.  

OTSUS: 

Maha kanda Spordiklubi Garant arve nr. 1122 aastast 2015 – põhjuseks: raamatupidamise 

kontrollimisel selgus, et antud arve on valesti koostatud. 

 

7. 2015 aasta tasumata kulu kandmine 2017 aasta eelarvesse. 

OTSUS: 

Kompenseerida kuludokumentide alusel Vladimir Labzini tehtud kulutused seoses Martin Allikvee 

võistlusreisiga Barcelonasse, MareNostrumi võistlusele 2015.aastal, mis on EUL (peatreener) lubanud 

tasuda aga ei ole siiani tehtud. Kuludokumendid ja seletus on bürool olemas. 

 

8. Uue stipendiumikonkursi väljakuulutamine.  

Kuulutada välja stipendiumikonkurss saavutussportlastele 2017.aastaks.  

 

9. Muud teemad 

     -       Ülelinnalise spordiklassi loomise idee 

OTSUS - tutvustada ühise spordiklassi ideed Treenerite kogu juhatusele ja Tippspordi komisjonile, et 

välja selgitada vajadus ja võimalused. 

- Eesti Ujumise raamatust 

OTSUS – alustada Eesti Ujumise raamatu koostamisega, valmimistähtaeg 2017 sügis. EUL eelarvet see 

projekt ei koorma, projektimeeskonna ülesanne on leida vahendid projekti finantseerimiseks.  

- Komisjonide tegemistest 

OTSUS – komisjonide esimeestel anda oma tegemistest ülevaade igal EULi juhatuse koosolekul. 

Kutsuda juurde veel huvilisi komisjonidesse. 

 

 

Järgmine koosolek on 08. veebruaril 2017 kell 13.00 (koht lahtine). 

Päevakorras: 

- peatreeneri ettekanne koondislaste aastaplaanidest ja tippspordi (sh projekti OM 2020) 2017 
aasta eelarve ülesehitusest  

- juhatuse liikmete ideede esitamine EULi tippspordi eelarvesse lisavahendite leidmiseks. 
- 2016 aasta tulemiaruande ja bilansi tutvustamine 
- Ülevaade EUL komisjonide tööst 


