
Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 12.09.18 

Kellaaeg 
 

Asukoht 
 

Osalejad  Karol Kovanen - juhataja, Erko Tamuri, Simon Renno, Erkki Vapper,  Tõnu 
Meijel, Peeter Matt, Vadim Ivlijev 

Osalejad, Kutsutud Ramo Kask, Mihhail Krupnin, Aivi Kulla, Pille Tali, Helen Link 

Puudujad Pille Pokk, Toni Meijel 

Koostaja Pille Tali 

 
Päevakord: 

1. Koondise tegevusest alates 01.01.2019 – Mihhail Krupnin, Toni Meijel, Aivi Kulla 
2. Tagasiside ja tulemused sponsorsuhete protsessile – Ramo Kask.  
3. Vahekokkuvõte Õpime Ujuma e-õppematerjalide hankest – Helen Link 
4. EULi eelarve ülevaade 7 kuud – Pille Tali 
5. Muudatused EULi võistluste üldjuhendis. 
6. EULi 2018/2019 hooaja võistluste juhendite kinnitamine. 
7. EOK absoluudi toetuste jagamine. 
8. Stardimaksu kinnitamine hooajaks 2018/2019 
9. Muud küsimused 
- EUL 2019a eelarve  koostamise käivitamine ja peamised fookusi eelarves hoida 
- Muudatused võistluskalendrisse 

 
1.  Koondise tegevusest alates 01.01.2019. 
Koondiste vanusegruppide treenerid esitasid omapoolsed nägemused koondisesse 
määramisest, rahastamisest ja tegevusest alates 01.jaanuar 2019.  
Juhatus kuulas ettepanekud ära, palus lisada nimelised tabelid erinevate kriteeriumite alusel 
ning 2 nädala jooksul saavad juhatuse liikmed teha omapoolseid ettepanekuid. 
Käesolev päevakorrapunkt läheb edasi järgmise koosoleku päevakorda. 
 
2. Tagasiside ja tulemused sponsorsuhete protsessile – Ramo Kask  
Ettevõtteid, kelle kohta tehtud taustaotsing ning saata koostööpakkumisi on 106 (kuid 
täieneb pidevalt). Nendest 65 toetavad või on kunagi toetanud sporti (spordivaldkonda). 
Ülejäänud 41 ettevõtte kohta puudub varasem info spordi toetamise kohta või toetatakse 
mõnda muud valdkonda. Hetkel saadetud 11 ettevõttele personaalse lähenemisega Eesti 
Ujumisliidu koostööpakkumine. Tagasiside on tulnud neljalt ettevõttelt (ettevõtete 
turunduseelarved täis või toetavad juba suuremamahuliselt teisi spordialasid). 
 
3. Vahekokkuvõte Õpime Ujuma projekti e-õppematerjalide hankest – Helen Link  
HTM-ga on sõlmitud leping 20. juunil 2018. Sellele järgnes teavitustegevus (kodulehel, FB, 
pressiteade ja kajastus KUKU-s) Lõplikud alltöövõtjad selgusid võrreldavate 
hinnapakkumuste läbi, kus olid olulised ka varasemad tööd antud valdkonnas. 
Hinnapakkumuste kutse esitati ettevõtetele, kellega on EUL-l eelnev koostöökogemus 
olemas. 



Maria Trei ja Vladimir Kunitsõn kirjutasid videotele stsenaariumid ning nende baasil on 
teostatud filmimine. Töö käib videote monteerimise ja tekstidega.  
MENU-s on töös e-raamatu tõlgitud fail ja kujundusfailid. MENU töötab ka  e-ujumiskursuse 
keskkonna ja eneseanalüüsi vahendi loomisega, kuhu meie jooksvalt sisendeid anname. 
Kõikide tööde lõpptähtaeg on 30.mail 2019.   
Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide tootmist rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium 
ning Euroopa Sotsiaalfond digipöörde programmi vahenditest.  
Küsimused saab esitada  - Helen Link 5088304, helen@swimming.ee 
 
4. EULi eelarve ülevaade 7 kuud.  
Pille Tali andis ülevaate, eelarve on tasakaalus. Erko Tamuri palus teha mõningaid täpsustusi 
ning saata ülevaade uuesti juhatuse liikmetele. 
 
5. Muudatused EULi 2018/2019 hooaja võistluste üldjuhendis.  
OTSUSED: 

- Saata EULi uue hooaja võistluste üldjuhend TrKJuhatusse ülevaatamiseks ja 
kaasajastamiseks. Mitmed punktid on aegunud. 

- Ettepanekuna lisada nõue, et kõik oma klubi ujujate muudatused ja parandused saab 
teha ainult eelnevalt nimetatud klubi esindaja. Mõelda läbi, kuidas toimub enne 
võistlust esindajate teatamine. 

- Ettepanekuna lisada finaalist loobumise punkti juurde veel kaks lisa - ametlikult 
kinnitatakse kaks varuujujat ja määratakse aeg, millal finaalikoosseis kinnitatakse 
(näiteks 30 minutit pärast vastava finaali koosseisu väljastamist sekretariaadi poolt). 

 
6. EULi 2018/2019 hooaja võistluste juhendite kinnitamine.  
OTSUS: 
Kinnitada kõik võistlusjuhendid, täpsustades eelnevalt esitatud sõnastust:  
- 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 ja radadele 
paigutatakse, ka teiste distantside tulemusi, et selgitada välja eeldatav paremus. 
NT ujujad paigutatakse radadele vastavalt 25m ujulas ujutud tulemuste järgi.  
Uue sõnastusega: 
400/800/1500 distantsidel, kus kiireima vahetuse komplekteerimiseks pole piisavalt 
eelülesandmis aegadega sportlasi, komplekteeritakse ilma ajata (NT) sportlased kiireima 
vahetuse täitmiseks vastavalt 25m basseini tulemuste paremusjärjestusele. 
 
7. EOK absoluudi toetuste jagamine  
Võttes aluseks järgmisi argumente: 

1. Alates 01.09.2018 annab EOK ujumisliidule täiskasvanute tegevustoetust tänu 
segateate võimalikule osalemisele Tokyo OM-l.  

2. Et toetus jätkuks, peab segateate võistkond osalema edukalt 2019 aasta MM-il ja 
saavutama seal vähemalt 12.koha millega pääseb 2020 aasta OM-ile. 

3. Eeldatav koosseis segateates osalemiseks 2019a MM-il ja 2020a OM-il. 
4. Arvestada ka kahe varuga. 

 
 



OTSUSTATI: 
- Jagada EOK poolt määratud neli C kategooria toetust (summas 600 eurot) võrdselt 6 

sportlase vahel: 
Kregor Zirk – 400 eur  
Martin Allikvee – 400 eur  
Ralf Tribuntsov – 400 eur  
Daniel Zaitsev – 400 eur 
Maria Romanjuk – 400 eur 
Kertu Ly Alnek – 400 eur 

- Määrata EOK poolt laekuv treeneritoetus Dmitri Kapelinile. 
- Antud rahastamise otsus vastu võtta kuni 28.02.19 (kuus kuud), mille järgi otsus üle 

vaadata ja vajadusel muuta või korrigeerida. 
 
8. Stardimaksu kinnitamine hooajaks 2018/2019  
OTSUS: 
Nõustuda TrKJuhatuse ettepanekuga - kuna uuel hooajal toimuvad Eesti MV finaalidega ning 
stardimaksude osa väheneb, siis tõsta stardimaks 7-lt eurolt 8-le eurole. 
 
9. Muud küsimused 
- Käivitada EUL 2019a eelarve koostamine koostöös juhatuse revisjonikomisjoni ja 
bürooga.   
- Muudatuste kinnitamine EULi võistluskalendris. 

 
 


