
Eesti Ujumisliidu treenerite üldkoosolek 

19.06.17 kell 13.00 – 16.00 

Ahhaa keskus, Tartu 

 

Päevakord: 

1.            Muudatused ujumistreenerite kutse taotlemisel. 

2.            Eesti tiitlivõistluste korraldus 2017/2018 hooajal. 

-              Eesti lühiraja MV 2017 

-              Eesti karikavõistlused 2018  

-              Eesti MV ABS+ juuniorid 2018 

-              Eesti noorte MV 2018 

-              Noortesari 2017/2018                 

3.            2017/2018 hooaja võistluskalendri kinnitamine 

4.            Ettepanekud ja arutelu seoses võistlusspordi juhtimisega pärast peatreener Janno 

Jürgensoni lepingu lõppemist 31.08.17.  

5.            Muud küsimused. 

 

ARUTELU ja OTSUSED: 

 

1. Muudatused ujumistreenerite kutsetaotlemisel.  Info  - LISA 1 ja LISA 2 

 

2. Eesti tiitlivõistluste korraldus 2017/2018 hooajal. 

2.1  Eesti lühiraja MV  

OTSUSED: 

- Eesti Lühiraja MV toimuvad 21.-23.detsembril 2017  
- Võistlused on kinnised 
- Kõik vanuseklassid koos 
- 25m ujula 
- Võistluspaik ja korraldaja on veel lahtine 
- Võistlused toimuvad koos kõigile kolmele vanuseklassile, vastavalt EUL-i poolt 

kehtestatud vanuseklasside sünniaastatele. 
- Juunioride ja noorte medalid jaotatakse välja eelujumiste põhjal nendel distantsidel, 

millistel toimuvad eelujumised. 
- Lisatud on 50m distantsidel eelujumised ja teateujumine 4x50 V mix 
- Finaalid - 2 vahetust igal alal ABS (A+B finaal) 

 
Orienteeruv kava: 

  

Hommik 10:30 Õhtu 17:30 Hommik 9:30 Õhtu 17:30 Hommik 9:30 

50 vab Eelujumine 50 vab Finaal 50 sel Finaal 50 rin Finaal 50 lib Finaal 

200 rin 200 lib 200 vab 200 sel 800 vab 

100 sel 100 rin 50 rin Eelujumine 100 vab 100 ko 

200 ko 400 vab 100 lib 400 ko 1500 vab 

  50 sel Eelujumine   50 lib eelujumine   

4x50 vab 4x100 vab 4x50 vab mix 4x50 komb 4x100 komb 

 



 

 

2.2 Eesti karikavõistlused 2018  

OTSUSED: 

- Eesti karikavõistlused 2018 toimuvad 16.-17.märtsil 2018. 

- 2017 võistluskava jääb samaks, ettepanek vahetada ainult programmis ära: 

1 osa 200 vab 

2 osa 50 vab 

        3 osa 100 vab 

 

2.3 Eesti MV ABS+ juuniorid 2018 

OTSUS: 

Mitte korraldada 2018 aastal Eesti MV ABS+juuniorid eraldi võistlusena. 

Hääletamine - 10 poolt häält, 11 vastu, üks ei hääletanud. 

 

2.4 Eesti noorte MV 2018 

OTSUS: 

Mitte korraldada 2018 aastal Eesti noorte MV eraldi võistlusena.  

Hääletamine - 10 poolt häält, 11 vastu, üks ei hääletanud. 

 

2.5 Noortesari 2017/2018 

OTSUSED:    

- Noortesarjas 4 vanuseklassi, 3 etappi+1 finaal, 3 tsooni, programm ja punktide 
süsteem jääb samaks.  

- Iga etapi vaja läbi viia vähemalt poolelektroonilise ajavõtusüsteemiga ja peakohtunik 
peab olema aktsepteeritud EUL poolt. 

- Noortesarja etappide toimumise aegadeks novembri, veebruari ja aprilli esimene 
nädalavahetus ning finaali ajaks juuni esimene nädalavahetus.  

- Ettepanek 2018 aasta eelarvesse -  etappide korraldajad suunavad mingi summa 
(näiteks 200 eurot) iga etapi pealt finaalikorraldamise fondi, mille eest saavad 
finalistid osaleda finaalis tasuta.  

- Tellida ühiselt kõikidele etappidele erikujundusega NS medaled – teha ühise 
kujundusega NS medalid, etapil väiksemad medalid, finaalis suuremad +  
eriauhinnad. 

- Anda võimalus rentida poolelektroonilise ajavõtusüsteemi EUL käest võistluse 
läbiviimiseks. 

- Finaalis määrata sportlasepõhine osavõtumaks (näit. 10 eur sportlane), mitte 
stardimaks. Osavõtumaks ei sisalda toitlustamist, transporti, t-särki jne. Need saab 
tellida eraldi. 

 
 

3. 2017/2018 hooaja võistluskalendri kinnitamine. 

OTSUSED: 

           - Määrata 2018 aasta Eesti MV kuupäevadeks - 26.-28.juuni 2018 (kõik 

vanuseklassid koos) 

- Kinnitada kaasasolev võitluskalender ja saata edasi kinnitamiseks EULi 

juhatusele. LISA 3 

 

 

 

 



 

 

4. Ettepanekud ja arutelu seoses võistlusspordi juhtimisega pärast peatreener 

Janno Jürgensoni lepingu lõppemist 31.08.17.  

OTSUSED: 

- Antud küsimus viia Tippspordikomisjoni aruteluks. 

- Peatreeneril kokku kutsuda Tippspordikomisjon. 

 

 

5. Muud küsimused. 

5.1  Kuna TrKJuhatuse liige Artur Tikkerbär loobus oma kohast, saab 

asendusliikmena juhatusse järgmise häältearvuga liige, kelleks on Martin Liivamägi. 

 

5.2 Edastada info EULi juhatusele, et Tippsordikomisjoni jätkamine on vajalik ka 

edaspidi.  

 

5.3 Vaadata üle aegade teisendamise tabel, teha selleteemaline koosolek ja anda 

muudatustest teada pikema aja peale ette. 

 
             


