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1. Õpima Ujuma Haridusministeeriumisse esitatud hankeprojekti tutvustus. 
2. EULi võistluste üldjuhendi muutmine. 
3. EULi 2018/2019 hooaja tiitlivõistluste kuupäevade kinnitamine.  
4. FINA projektirahade kasutamisest.  
5. EULi 3 kuu kasumiaruanne.  
6. NSFi tulevikust, kokkuvõte NSFi kongressist. 
7. Muud küsimused. EMi ja JEMi hetkeolukord.  

 
1.  Õpima Ujuma Hasartministeeriumisse esitatud hankeprojekti tutvustus. 
Helen Link tutvustas Haridusministeeriumisse esitatud projekti „E-õppematerjalid ujumise 
algõpetuse rakendamiseks I kooliastmes“. Selle projekti rahastamisel toodetakse e-õpikud, 
lamineeritud õppematerjalid, õppevideod eesti ja vene keeles ning digitaalne ujumisoskuse 
test. Kõik need õppematerjalid saavad olema vabakasutuseks nii koolides kui klubides. Otsus 
hankekonkursi tulemustest tuleb aprilli lõpus. 
OTSUS: 
Hanke võitmisel korraldada juhatusel uus koosolek, kus panna paika antud projektiga seotud 
edasised tegevused. 
 
2.  EULi võistluste üldjuhendi muutmine. 
EULi võistluste üldjuhendisse viidi sisse muudatused seoses spordikodakonduse, Eesti 
meistrivõistlustel osalemise, Eesti rekordite püstitamise ja Eesti meistritiitli omamisega. 
Samuti lisati punkt, et ujuja võib startida ühel alal vaid üks kord.  
OTSUS: 
Kinnitada EULi võistluste üldjuhendi uus redaktsioon. LISA 1. (kollasega muudatused) 
 
3. EULi 2018/2019 hooaja tiitlivõistluste kuupäevade kinnitamine. 
Juhatuseni jõudis koondislaste treenerite ettepanek, et veelkord läbi mõelda TrKJuhatuse 
poolt väljapakutud Eesti 2018.aasta lühiraja meistrivõistluste kuupäevad – koondise 
sportlastele sobiks paremini kui absoluudi klass võistleks novembris, mitte detsembris. 
OTSUS: 
Mitte kinnitada esitatud kalendriprojekti ja saata nii TrKJuhatuse liikmetele kui ka kõikidele 
koondisetreeneritele küsimus, miks ja millal oleks sportlaste jaoks parim Eesti lühiraja 
meistrivõistlused korraldada.  



Põhjendatud ja argumenteeritud vastuseid ootab juhatus järgmiseks koosolekuks. 
 
4. FINA projektirahade kasutamisest. 
Eesti Ujumisliit osales FINA toetuserahade projektivoorus, millega määrati 25 000 USD 
toetust igaks järgnevaks neljaks aastaks. Projekti eesmärk on ettevalmistuslaager ABS A-
koondisele enne suviseid tiitlivõistlusi. 2018. aasta summa tuleb kasutada ja kulu-
dokumentide alusel koostatud aruanne esitada 2018 a. sügisel 
 
Kuna 2018 aasta tegevused on juba planeeritud, siis 2018 a. saab seda summat kasutada 
koondislaste laagritele laiemalt, järgmistel aastatel kuulutada välja ühine koondiselaager ja 
kasutada raha projektis ettenähtud tegevuste ja eesmärkide kohaselt. 
 
OTSUSED: 

- Kõikidel toetuse saajatel peab olema: 
• Sõlmitud leping EULiga 
• Esitatud tiitlivõistluste (EM ja JEM) eesmärgid ja ettevalmistusplaan 
• Enne laagrit sooritatud koondise tegevuskavas olevad meditsiinilised testid ja 
arsti konsultatsioon  

- Antud toetust saab kasutada ainult 2018.aastal EMi ja JEMi ettevalmistuslaagrite 
kuludeks. 

- Määrata kõikidele EMile sõitvate A-koondislastele välislaagri toetuseks 1200 eur 
- Määrata kõikidele EMile sõitvate B-koondislastele  välislaagri toetuseks 600 eur 
- Määrata kõikidele JEMile sõitvate koondislastele välislaagri toetuseks 400 eur 
- Määrata ABS koondise treeneritele (Aljand ja Kapelin) välislaagri toetuseks 1200 eur 
- Määrata juunioride koondise kahele treenerile välislaagri toetuseks 400 eur 
- Kui sportlane osaleb mõlemas laagris, on toetus kahekordne 
- Eestis või oma koduklubis korraldatavat ettevalmislaagrit ei toetata 

 
5.  EULi 3 kuu kasumiaruanne. 
EULi 3 kuu kasumiaruanne vastab eelarves ettenähtud kuludele ja tuludele. 
 
6. Muud küsimused. 
 

- EMi ja JEMi hetkeolukord. 
Hetkel on EMile sõitjaid 22 - nendest 8 A normiga ja 14 B normiga. Norme saab täita veel 
kuni 29.maini, ujujaid saab lisada ka hiljem, kuni 14.juunini aga siis ei saa tagada soovitud 
majutust. Võistlustele sõitvate ujujate kõrgemateks eesmärkideks on vähemalt 5 poolfinaali 
kohta ja üks finaalikoht. 
JEMile sõitjate nimekirjas on hetkel 12 – nendest 2 A normiga, 10 B normiga. Norme saab 
täita kuni 30.mai. Ujujate kõrgeimad eesmärgid  - kolm poolfinaali kohta ja kaks finaalikohta. 
EMi ja JEMi üldinfo on leitav kõikidele huvilistele EULi kodulehelt, kus info jooksvalt täieneb. 
 

- EULi koolitused. Leida võimalusi ja ressursse korraldada EULi poolt rohkem koolitusi. 
- EULi turundusjuhi värbamine, käivitada otsing ka EULi kodulehel ja FB lehel. 

 
 
Järgmine EULi juhatuse koosolek 09.mail.2018. 


