
EUL Treeneritekogu juhatuse koosolek. 

05.04.17 kell 10.30 – 12.30  

Audentese EULi koosolekute ruumis. 

Osalesid:  

Toni Meijel, Gunnar Tõnning, Heidi Kaasik, Mihhail Krupnin, Vladimir Labzin, Kaja Haljaste -Skype, 

Artur Tikkerbär, Riho Aljand kutsutud - Toomas Kleesment, Pille Tali, Janno Jürgenson 

Puudusid (etteteatamisel) – Bruno Nopponen 

Koosolekut juhtis Mihhail Krupnin 

Protokollis Pille Tali 

 

Päevakord: 

1. Ühise dokumendihalduse keskkonna loomine TrKJuhatuse liikmetele.  

2. Eesti MV 2018 (suvised) korraldamine eraldi vanusegruppidele. 

3. Eesti lühiraja MV ja Eesti MV normide ja vanuste arutelu. 

4. Noortesarja struktuuri muutus alates 2017/2018. 

5. Maavõistlused ja ühislaagrid lähinaabritega. 

6. Erinevate probleemide ja kaebuste lahendamine. 

7. Kutsekomisjoni teemad ja Sügisseminar 2017.  

8. Ettepanek EULi juhatusele – Balti MV 2017, treenerite finantseerimine.  

9. Järgmise Balti MV osalejate arvu, programmi ja juhendi arutelu. 

 

OTSUSED: 

 

1. Ühise dokumendihalduse keskkonna loomine TrKJuhatuse liikmetele. 

OTSUSED: 

- Luua ühine dokumentide haldamise süsteem TrKJuhatuse liikmetele Google Docsi. Liikmed 

peavad sinna registreerumiseks looma endale Google konto, mille saab liita enda 

olemasoleva meiliaadressiga.  

 

2. Eesti MV 2018 (suvised) korraldamine eraldi vanusegruppidele. 

Variandid: 

- ABS + juuniorid koos, noored eraldi 

- ABS eraldi, juuniorid + noored koos 

 

OTSUS: 

- Toni Meijel teeb kahe nädala jooksul analüüsi vanusklasside osalejate arvu kohta ja antud 

punkt otsustatakse järgmisel koosolekul. 

 

3. Eesti lühiraja MV ja Eesti MV normid ja vanused. 

Variandid: 

- Teha norme tugevamaks kõikidele 

- Kui jääb üks võistlus tuleb osalejate arvu sünniaastatega piirata. 



- Kui toimuvad eraldi võistlused absoluudile ja noortele/ juunioridele - ei ole vajadust normide 

tõstmiseks. 

 

OTSUS:  

- Oodata ära järgmise koosoleku otsus meistrivõistluste korraldamisest vanuste kaupa ja teha 

seejärel otsus. 

 

4. Noortesarja struktuuri muutus alates 2017/2018. 

OTSUSED: 

- 2017/2018 hooajast moodustada 3 tsooni: Tallinna tsoon 1 ja Tallinna tsoon 2 ning Tartu 

tsoon 

- Järgmiseks TrKJuhatuse koosolekuks teeb Noortesarja töögrupp ettepanekud, mille alusel 

Tallinna tsoonid kaheks tehakse. 

- Alates 2017/208 hooajast peab kõikidel etappidel kasutatama vähemalt poolelektroonset 

ajavõtusüsteemi. 

 

5. Maavõistlused ja ühislaagrid lähinaabritega. 

Võimalusel ja soovi korral korraldada ühised laagreid koos võistlustega Läti, Leedu ja Soome 

koondistega. Soovitavalt septembris või oktoobris. Võimalusel ka erinevate vanuste ja/või 

ujumisviiside osas. Ühe variandina kaaluda võimalust korraldada ise laager ja kutsuda huvitatud 

koondiseid osalema. 

Pille Tali uurib naaberalaliitude võimalusi ja valmisolekut nendes laagrites osalemiseks. 

 

6. Erinevate probleemide ja kaebuste lahendamine. 

Ettepanek EULi juhatusele: 

Kui klubidel või treeneritel on tekkinud probleeme, kaebuseid või erimeelsusi, siis EULi võistluste 

üldjuhendiga seonduvad küsimused lahendab TrKJuhatus (I aste).  

Kui aga tegemist on distsiplinaar, eetika vms küsimusega, siis arutab probleemi TrKJuhatus (I 

aste) ja saadab otsuse edasi EULi juhatusele (II aste). 

 

7. Kutsekomisjon ja Sügisseminar 2017. 

- Kutsekomisjoni teemadel kutsuda koosolekule Vladimir Kunitsõn. 

 

- Sügisseminar 2017: 

- Uurida võimalusi korraldada Sügisseminar Saaremaal (võimalikud kuupäevad oleksid 08.-

09.september). 

- Koostada seminarikava selliselt, et esimesel päeval oleksid erinevad tasemekoolitused ja 

teisel päeval ühine täiendkoolitus.  

- Pöörduda Kutsekomisjoni poole seminarikava koostamiseks. 

 

 

 

 



8. Ettepanek EULi juhatusele – Balti MV 2017, treenerite finantseerimine.  

OTSUS: Teha ettepanek EULi juhatusele: 

- Tasustada tagantjärele Eesti ujumisdelegatsioonile enim punkte toonud nelja paremat 

klubi ühe treeneri kulude katmisel 

- Tasustada eraldi noorte ja täiskasvanute arvestuses. 

- Vastavalt eeltoodule katta kulud  - täiskasvanute arvestuses klubid Garant ja USK, noorte 

arvestuse Briis ja Audentes. 

 

       9.   Järgmise Balti MV osalejate arvu, programmi ja juhendi arutelu. 

Teha ettepanek Leedu ja Läti alaliitudele vaadata koos läbi Balti MV juhend ja arutada 

järgmisi    ettepanekuid: 

- Võistlusprogramm 3-osaline. 

- Kaaluda ühiste normide määramist. 

- Kaaluda max sportlaste arvu määramist ühele alale. 

 

 

Järgmine TrKJuhatuse koosolek toimub 10.mai kell 10.30. 

 


