
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
05.09.18 kell 12.00 – 14.30 Audentes 
 
Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Vladimir Labzin, Mihhail Krupnin, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Martin 
Liivamägi, Andrei Divissenko, Riho Aljand, Pille Tali 
Kutsutud  Tõnu Meijel, Toomas Kleesment, Aivi Kulla 
Puudusid  - Bruno Nopponen 
Koosolekut protokollis Pille Tali 

 
1. 2018/2019 hooaja EULi võistlusjuhendid. 

 
Vaadati üle TrKJuhatuse juhendikomisjoni (Bruno Nopponen, Toomas Kleesment, Tõnu Meijel) poolt 
parandatud juhendid hooajaks 2018/2019: 

- Eesti lühiraja MV ABS 
- Eesti lühiraja MV noored+juuniorid 
- Eesti karikavõistlused 
- Baltimaade MV 
- Eesti MV noortele ja juunioridele 
- Eesti MV absoluut 
- Noortesarja üldjuhend 
- Noortesarja finaal 

 
Olulisemad muudatused: 

- Muudatus üldjuhendisse - Tööpäev asendus kalendripäevaga. Enne oli „Ülesandmised 
esitada hiljemalt 7 tööpäeva enne võistlust Swimrankingusse“, nüüd on 7 kalendripäeva. Ja 
„Korraldaja saadab klubidele nende ülesandmised ülekontrollimiseks hiljemalt 4 tööpäeva 
enne võistluste algust“, nüüd 4 kalendripäeva. 

- Alati stardivad esimesena naised.  
- Noortel toimub B finaal juhul, kui eelujumistes rohkem kui 32 ujujat. 
- Teateujumise nimelised ülesandmised esitada kirjalikult võistluste sekretariaati 30 min enne 

selle võistlusosa algust.  

- NT puhul saab 400/800/1500 m vabaujumise korral võrrelda lühemate vabaujumise 
distantside aegu, 400 m kompleksi puhul aga lühemate kompleksujumiste aegu. 

- NT puhul saab võrrelda sportlaste tulemusi, mis on ujutud 25 m ujulas, ka teiste distantside 
tulemusi, et selgitada välja eeldatav paremus. 

- Teatamata starti minema jätmine (hiljemalt eelmise ala lõpuks)  toob kaasa rahatrahvi 
(ühekordne stardimaks) ja stardikeelu samas võistlusosas. 

- Finaalis ujumisest võib ujuja loobuda 15 minuti jooksul pärast vastava finaali koosseisu 
väljastamist võistluste sekretariaadi poolt. Loobumise aluseks on võistluste sekretariaati 
esitatud klubi esindaja kirjalik teade. Finaalist loobunud ujuja või teateujumise võistkonna 
asemel pääseb finaali eelujumiste põhjal parim finaali mittepääsenu. 

- Võistleja, kes ei stardi finaalis määruste kohase loobumiseta või tervislikel põhjustel, ei saa 
startida enam ühelgi selles võistlusosas toimuval alal, k.a. teateujumised ning määratakse 
rahatrahv (ühekordne stardimaks). 

- Karikavõistlustel saab klubi soovi korral välja panna ka teise võistkonna, mille tulemus 
üldarvestusse ei lähe. (Kahe klubi lisamise hääletusel  - vastu Krupnin, erapooletu Divissenko, 
kõik teised liikmed poolt) 

- Balti MV puhul koostati programm sarnane eelmisel aastal toimunud Kaunase võistlusega. 
Muudatusettepanekutena saadeti arutamiseks järgmised punktid: 

o Võistlus toimub 6-osalisena ja finaalidega 



o Peale pääseb alale, kus on ujujal 525 FINA punkti täis. Kui punktid on täis vaid ühel 
ala, saab valida ka ühe lisaala. 

o Kui mingil distantsil pole nõutut 525 punkti, saab iga riik ilma punktita välja panna 
sellele alale max 2 ujujat, et ala ei jääks tühjaks. 

- Noortesarjas ujutakse teateujumised kahes vanusegrupis: noorem vanusegrupp (1. ja 2. 
vanus) ning vanem vanusegrupp (3. ja 4. vanus). Vanema vanusegrupi teateujumistes võib 
kasutada ka noorema vanusegrupi ujujaid tingimusel, et need ujujad ei uju oma (noorema 
vanusegrupi) teateujumises. See reegel kehtib nii etappide kui ka finaali teateujumiste kohta. 
 

OTSUSTATI:  
Saata parandusettepanekutega juhendid kinnitamiseks EULi juhatusele. 
Kohtunike komisjonil määrata võistlustele referiid ja starterid. 
Teha suurematest muudatusettepanekutest ülevaade Sügisseminaril. 
 

 
2. NS I etapi aeg 

 
Kuna hetkel kalendris olev NS I etapp sattus Kalev Openiga samale ajale, pöördus Kalevi Ujumiskool 
palvega korraldada NS I etapp teisel ajal. 
 
OTSUSTATI:  
Korraldada NS I Tartu etapp 10.11.18 ja Tallinna etapid 09.11.18.  
Bürool saata klubidele välja küsimus, kes ja kus soovib etappe korraldada. 
 

3. Eesti 2018/2019 hooaja tiitlivõistluste stardimaksu ettepanek EULi juhatusele. 
 
Viimased kaks hooaega on stardimaks olnud 7 eur ja 2017/2018 hooaja kokkuvõte on järgmine: 

VÕISTLUS 
STARDI 

MAKSUD 
KULUD VAHE MÄRKUSED 

Lühirada Sõles 15333 12674 2659 Liveülekanne tasuta (ca 1300 eur) 

EMV Tartus 11816 12624 -808 Medalid EOK poolt (ca 3400 eur) 

Karikas Tartus 6933 4255 2678   

NS finaal Keilas 1800 4000 -2200 Osalejatele tasuta 

Masters 2212 1645 567   

KOKKU 38094 35198 2896   

   

-1804 Kui medalid ja live´d tasume ise 

 

OTSUSTATI: 

Kuna uuel hooajal toimuvad Eesti MV finaalidega ning stardimaksude osa väheneb, siis hääletuse 

tulemusel teha ettepanek juhatusele tõsta stardimaksu 8-le eurole. 

(Hääletuse tulemused – poolt Krupnin, Tõnning, Liivamägi, Meijel. Vastu – Kaasik, Labzin, Divissenko, 

erapooletu – Aljand). 

4. EMV pääsunormid hooajaks 2018/2019 



 
Hetkel kehtivad sellised normid kõikidele: 
http://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2018/06/LISA-1_Eesti-MV-2018-normid-25m-ja-

50m.pdf 

OTSUSTATI: 

Antud normid jäävad kehtima nii lühiraja EMV kui Eesti MV võistluste pääsunormideks. 

Riho Aljandil ja Toni Meijelil koostada järgmiseks koosolekuks normid ka juunioride ja noorte EMV 

võistlusteks. 

 

5. Splash Meet Manageri teenuse jagamine klubide vahel. 
Splash Meet Manageri teenuse summa on aastas 1500 eur ja siiani on jaganud summa võrdselt 

klubide vahel, kes osalevad EULi võistlustel. See summa on olnud 43 eurot per klubi. 

Vastavalt laekunud ettepanekule jagada see summa litsentsiga sportlaste vahel (iga sportlane ca 1,3 

eurot) arutati ettepanekut ja leiti, et klubid, kellel on rohkem litsentseeritud sportlasi, teevad 

võistlusel osalemiseks ka rohkem kulutusi. 

OTSUSTATI:  

Teha juhatusele ettepanek jätkata teenusesumma jagamist klubide vahel võrdselt. 

 

6. Noortepunktide arvestamise tabeli arutelu algatamine (aastaks 2019) 
Tehti ettepanek moodustada töögrupp – Heidi Kaasik, Mihhail Krupnin, Riho Aljand, Toni Meijel – ja 

avada antud dokument ülevaatamiseks ning võimalike muudatuste tegemiseks.  

Esitada projekt järgmiseks TrKJuhatuse koosolekuks. 

 

7. Uue võistlussarja lisamine EULi kalendrisse (Arena Baltics Talents) 
Soovitakse lisada EULi võistluskalendrisse uus võistlussari noortele, täpsem info LISAna 

 

8. Muud küsimused. 

- Muuta kalendris Madwave Challenge toimumiskuupäeva – oli 23.-24.02.19, uus 

kuupäev  30.-31.03.19. 

- Vastavalt Aura ujula pöördumisele viia Eesti MV 2019 (ABS) esmaspäevalt reedeks, 

ehk uued kuupäevad 10.-12.05.19 (olid 11.-13.05.19) 

- Seoses põhikooli eksami kuupäevaga 14.juuni 2019 muuta Eesti noorte- ja juunioride 

MV kuupäevi 15.-17.juuni 2019. 

 

 

 

 

http://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2018/06/LISA-1_Eesti-MV-2018-normid-25m-ja-50m.pdf
http://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2018/06/LISA-1_Eesti-MV-2018-normid-25m-ja-50m.pdf

