
Eesmärk EUL juhatuse koosolek (erakorraline) 

Kuupäev 21.08.17 

Kellaaeg 12.00-15.00 

Asukoht Audentes, EULi koosolekuteruum 

Osalejad  Erko Tamuri, Erkki Vapper, Toni Meijel, Tõnu Meijel, Karol Kovanen 

Osalejad 
Kutsutud 

Pille Tali, Toomas Kleesment 

Puudujad Vadim Ivlijev, Simon Renno, Peeter Matt,  Pille Pokk, (etteteatamisel, 
töökohustused) 

Koostaja Pille Tali 

 
Päevakord: 
 

1. EOK uue hooaja OM sportlaste stipendiumite kandidaadid. 
2. EOK uue hooaja treeneritoetuse kandidaadid. 
3. EOK uue hooaja noorsportlaste stipendiumi kandidaadid. 
4. EULi peatreeneritoetusest august – detsember 2017. 

5. Lühiraja EM Kopenhaagenis 2017, detsember – esindajate määramine. 

 
Otsused: 
 

1. EOK uue hooaja OM sportlaste stipendiumite kandidaadid. 
 
EOK-poolsed kriteeriumid: 

  

- Stipendium on mõeldud OM ettevalmistuseks. 

- 4 C kategooria sportlase stipendiumit. 

- Summas ´a min 500 eur kuus (summa võib muutuda). 

- Vähemalt kaks naist + kaks meest (aluseks 2017 MMil saavutatud segateate 12.koht) 

  

EULi-poolsed valikukriteeriumid ja selgitused: 

- FINA punktid (hetkel parim OM ala) 

- 2017 aasta MMi normitäitmine ja tulemus 

- Osalemine 2017 a lühiraja EM-il Kopenhaagenis 

- EUL ja sportlase vaheline kirjalik kokkulepe 

- Sportlase areng viimase kahe aasta jooksul ja OM A normi täitmise perspektiiv  

- Sportlase plaan järgmiseks hooajaks, pluss motiveeritus osalemiseks Tokyo OM-il. 

- Absoluutarvestuses on hulk sama tasemega ujujaid, kellest seni keegi pole saavutanud OM A 

normile vastavat taset. EOK väljastab stipendiumi ainult sportlastele, kellel on reaalne võimalus ja 

plaan kvalifitseeruda Olümpiale. Hetkeseisuga on väljavaated OM’le kvalifitseeruda 1 meessportlasel 

ja 1 naissportlasel ning segateate võistkonnal (kindla individuaalse toetuse garanteerib OM A normile 

vastava taseme saavutamine)  

- Kuna hetkel on hulk sportlasi nö samal pulgal, siis jälgib EUL juhatus sportlaste arengut ning 

EOK OM ettevalmistus stipendiumi pretendentide pingerida vaadatakse üle iga poole aasta tagant.  

  



OTSUSED: 

  

1.1 Vastavalt kriteeriumitele esitada EOK-le hooaja 2017/2018 stipendiaatideks järgmised 

sportlased: 

- Kregor Zirk  - hetke seisu perspektiivseim meesujuja OM individuaaldistantsile 

kvalifitseerumisel 

- Maria Romanjuk – hetke seisu perspektiivseim naisujuja OM indivisuaaldistansile 

kvalifitseerumisel 

- Daniel Zaitsev/Martin Allikvee (50%+50%) – segateatevõistkonna kandidaadid 

- Kertu Ly Alnek/Sigrid Sepp/Ralf Tribuntsov (33%+33%+33%) – segateatevõistkonna 

kandidaadid 

 

1.2 Nimetatud stipendiumid makstakse välja igakuiselt EOK poolt kinnitatud stipendiaatidele 

perioodil september 2017 kuni veebruar 2018 tingimusel, et on sõlmitud ka sportlase ja EUL vaheline 

kokkulepe.  

 

1.3 Stipendiaadid ja summa vaadatakse üle veebruaris 2018 ja kinnitatakse need uueks 

perioodiks märts 2018 – august 2018. 

 

 

2. EOK uue hooaja treeneritoetuse kandidaadid. 
 

OTSUSED: 

2.1. Esitada EOKle järgmiseks hooajaks treeneritoetuste kandidaatideks: 

Dmitri Kapelin – 257 eur 

Kaja Haljaste – 85 eur 

Riho Aljand – 85 eur 

Heidi Kaasik – 85 eur 

Siiri Põlluveer – 85 eur      

 

2.2. Summa maksta välja klubidele. 

3. EOK uue hooaja noorsportlaste stipendiumi kandidaadid. 
 

EOK kriteeriumid: 

- Kuni 22 aastane 

- Summa 2000 eur aastas 

- Kõik alad võistlevad omavahel tulemuste järgi. 

EULi valikukriteeriumid:  

- FINA punktid (OM alad) 

- JEMi ja ENOF tulemused 

OTSUS: 

Vastavalt kriteeriumitele esitada EOK-le hooaja 2017/2018 stipendiaatideks järgmised sportlased: 



- Armin Evert Lelle   

- Kertu Kaare  

- Joonas Niine  

- Janter Suun  

- Margaret Markvardt  

 

4. EULi peatreeneritoetusest august – detsember 2017. 
 
OTSUSED: 
 
4.1  Määrata vanuseklasside peatreeneritele EULi-poolseks toetuseks 300 eur. 

4.2  Summa välja maksta töötasuna (kogu palgafond 300 eur ühe treeneri kohta), toetusena 

klubile või treeneri kulude katteks. 

4.3  Pille Talil sõlmida vastavad kokkulepped. 

 

5. Lühiraja EM Kopenhaagenis 2017, detsember – esindajate määramine. 
 

OTSUSED: 

5.1 Määrata Kopenhaageni lühiraja EMi esindajaks absoluudi vanuse peatreener Mihhail Krupnin 

(või tema poolt nimetatud esindaja) ning Mihhail Krupninil koostöös sportlaste ning treeneritega 

nimetada ka kaasasõitev füsioterapeut. 

5.2 Mõlemad nimed esitada juhatusele ja EULi büroole hiljemalt 07.september 2017. 

 


