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Toni Meijel, Heidi Kaasik, Vladimir Labzin, Mihhail Krupnin, Gunnar Tõnning, Martin Liivamägi, Andrei 
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Kutsutud  Tõnu Meijel, Aivi Kulla 
Puudusid  - Bruno Nopponen 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD ja OTSUSED: 
 
1. Muudatused EULi võistluste üldjuhendis. 
OTSUS: 
Vastavalt eelnevalt TrKJuhatuse poolt tehtud ettepanekutele ja EULi juhatuse ettepanekutele 
kaasajastada ja korrigeerida EULi võistluste üldjuhend, kinnitati tehtud muudatused ja saadeti 
Üldjuhend lõpliku kinnituse saamiseks EULi juhatusele. (LISA 1, muudatusettepanekud punasega) 
 
2. Põhjamaade MV 2018 rahastamine ja esindaja määramine -  ettepanekud EULi juhatusele.  
OTSUSED: 
-              EUL toetus sportlastele enne võistlust - 100% (sõidukulud + majutus), kes on täitnud A normi 
-              EUL toetus sportlastele tagantjärgi - 100% (sõidukulud + majutus) A-normi täitnud 
sportlastele (ainult individuaaldistantside puhul). 
-              EUL toetus treeneritele - 100% (sõidukulud + majutus) EUL peatreeneri/esindaja osas + 
parima A-normiga sportlase treeneri osas (kes peab olema samuti abiks teistele ujujatele koha peal). 
 
3. EMV pääsunormid hooajaks 2018/2019, esitamiseks EULi juhatusele. 
OTSUS: Kinnitada EMV normid (LISA 2) ja saata EULi juhatusele 
 
4. Eesti MV 2018, mastersite juhendi ja stardimaksu kinnitamine, esitamiseks EULI juhatusele. 
OTSUS: Kinnitada juhend (LISA 3) ja saata edasi EULi juhatusele. 
 
5. Muud küsimused. 
 
- Tiitlivõistluste normid 2019 ja 2020 aastaks. 
Juhatus hakkab arutama järgmisel koosolekul tiitlivõistlustele lähetamise norme kuni 2020. 
Toni Meijel tegi analüüsi (LISA 4), kuidas kujuneksid delegatsioonid kui: 

 arvestuse aluseks on aeg osalejate arvust 50% parema hulgas 

 eelmise võistluse 8.koht + 4%  

 meestel eelmise võistluse 8.koht +4% ja naistel eelmise võistluse 8.koht + 5%  
OTSUS: 
6 poolthäälega otsustati toetada varianti, kus võistlustele pealepääsunormiks on aeg 50% parema 
hulgas. 
Heidi Kaasik oli arvamusel, et meestel võiks jääda +4% variant ja naistel +5% variant, kusjuures 
rahastusmudel oleks kahetasandiline. 
Riho Aljandi eelistus oli mõlematel +4% variant, kusjuures rahastusmudel oleks kahetasandiline. 
 

- Noorterahade punktitabeli komisjon koguneb 10.10.18 kell 11.30 
 


