
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 

09.05.18 kell 10.30 – 12.30 Audentes 

Osalesid: Toni Meijel, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Kaja Haljaste - Skype, Mihhail Krupnin, Bruno 
Nopponen, Pille Tali, Vladimir Labzin. 

Kutsutud:  Tõnu Meijel, Toomas Kleesment 

Puudusid (etteteatamisel):  Heidi Kaasik, Gunnar Tõnning. 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

Päevakord: 

1. Noortesarja uue hooaja projekti arutelu 
2. 2018/2019 Eesti tiitlivõistluste juhendid, juhendite töögrupi ettepanekud.   
3. Audentese uue treeneri teema 
4. 2018/2018 kalendriteema (ABS vanuse lühiraja toimumise osas) 
 

OTSUSED ja arutelud: 

1. Noortesarja uue hooaja projekti arutelu. 

Kuulati ära ja arutati läbi Noortesarja töögrupi ettepanekud (LISA 1 - tööfailina) ja pandi hääletusele 
järgmised punktid: 

 Mitu vanuseklassi jääb uuel hooajal, kas 3 või 4. Hääletuse tulemused - 3 vanuseklassi, poolt  
Riho Aljand, Bruno Nopponen, Kaja Haljaste, 4 vanuseklassi poolt – Martin Liivamägi, Mihhail 
Krupnin, Vladimir Labzin, Toni Meijel) 

OTSUS: Hooajal 2018/2019 toimub Noortesari 4 vanuseklassiga. 
 

 Kas Noortesarja tsoonid korraldada koos või eraldi. Hääletuse tulemused - tsoonid koos, 
poolt kõik v.a Kaja Haljaste ja Bruno Nopponen. 

OTSUS: Hooajal 2018/2019 viiakse Noortesari läbi kõik tsoonid koos. 
 

Noortesarja töögrupile tehti ülesandeks koostada vanusegruppide ja etappide jagunemise ning 
võistlusprogrammi erinevad variandid.  

Arvestada ja kaaluda võimalusel ka koosolekul tehtud järgmisi ETTEPANEKUID: 

 Alad vanemal vanusel etapiti - lähtudes osaliselt NS töörühma ettepanekutest 
o 1. etapp - 100 vabalt ja 100 rinnuli 
o 2. etapp - 100 liblikat ja 400 vabalt 
o 3. etapp - 100 selili ja 400 kompleksi 

Need oleksid kohustusliku alad, kus valikuvõimalus osalemine või mitte 

 4 etappi – Tallinn, Keila, Tartu, Ida-Virumaa (kui saab olemas 8-rajaline) 

 Finaal Tartus 

 3 etappi, kõik alad 2 korda läbi ujuda 

 3 etappi aga alustada varem kui jaanuaris 

 4 etappi, kus 1 ja 4 ning 2 ja 3 programm oleks sarnane 

 50m vabalt- ja seliliujumised asendada 100m ujumistega 

Töögrupil esitada erinevad variandid TrKJuhatusele hiljemalt 18.05.18. 

 

 



2. 2018/2019 Eesti tiitlivõistluste juhendid, juhendite töögrupi ettepanekud.   

Kuulati ära ja arutati läbi juhendite töögrupi ettepanekud ning tehti järgmised ETTEPANEKUD 
juhendite töögrupile juhenditega edasi tegelemiseks : 

2.1. Paraujujate stardid 

Jääb senine formaat, kus neil on üks vahetus 50 meetri vaba- ja seliliujumises (vajadusel nii naistele 
kui meestele) enne tavaujujate finaale ABS võistlustel. Liblikujumine ja rinnuli ujumine jääb välja, kui 
Paralümpia komitee ei kaasa oma kompetentseid kohtunike. 

Kui paraujuja soovib startida mõnel muul alal peale neile eraldatud vahetuse, peavad nad 
osalemiseks omama eelnevalt aega, mis mahub Eesti MV normatiividesse ning ujumisel järgima 
tavaujumise ujumisviiside reegleid. 

2.2. Eesti meistrivõistlused 2019. 

Võistlused on meil vanuseklasside osas löödud lahku – absoluut ühe võistlusena ning juuniorid ja 
noored koos teise võistlusena. Koostada vastavalt 2018. aasta programmile programmiprojektid nii 
absoluudile kui ka juunioride-noorte meistrivõistlustele, kuid teha sinna vajadusel lähtuvalt selle suve 
meistrivõistluste kogemustest parandusi (nt. 200m ja pikemate distantside finaalide osas). 

Noortele võiks kaaluda ka A ja B finaali toimumist, kui startijaid rohkem kui nt. 24. 

Kindlasti tasub üle vaadata normatiivid mõlemale meistrivõistlusele. 

2.3. Eesti lühiraja meistrivõistlused 2019.  

Ka siin on olemas otsus, et toimuvad MV-d nii absoluutklassis kui ka eraldi juunioride-noorte 
vanuseklassis. Koostada programmiprojekt 6-osalisena. 

2.4. Eesti karikavõistlused 2019 

Üldiselt on senine formaat hea. Kaaluda järgmisi täiendusi – noorte ja ABS arvestus eraldi, vähendada 
võistkonna suurust 12 ujujani lubada registreerida 20 ujujat koos aladega ja pärast saab asendada 
vaid ülesantud aladel, lubada suurematel klubidel panna välja kuni 2 võistkonda, lubada üles anda 2 
varuujujat koos aladega. 

OTSUS: Tegeleda juhenditega edasi ja kinnitada need augustis 2018. 

 

2. Audentese uue treeneri teema. 

Vastavalt Siiri Põlluveeri loobumisega Audentese ujumisgrupi treeneri ametikohalt, kuulutati välja 
konkurss uue treeneri leidmiseks. Vastavalt esitatud tingimustele laekus üks avaldus – Riho Aljandilt. 

TrKJuhatus võttis info teadmiseks. 

 

3. 2018/2018 kalendriteema (ABS vanuse lühiraja toimumise osas). 

Vastavalt EULi juhatuse pöördumisele koondisetreenerite ja TrKJuhatuse poole, mõelda veelkord läbi 
ABS vanusegrupi EMV lühiraja toimumise aeg, ei muutnud TrKJuhatus oma otsust  - ABS lühiraja Eesti 
MV toimuvad detsembris ja noorte ning juunioride lühiraja Eesti MV toimuvad novembris. 

 

Järgmine koosolek 13.juuni 2018 


