
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
07.11.18 kell 10.30  
 
Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, , Mihhail Krupnin, Gunnar Tõnning, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Pille Tali,  
Kutsutud  Tõnu Meijel, Aivi Kulla 
Puudusid  - Vladimir Labzin, Bruno Nopponen, Andrei Divissenko, 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD ja OTSUSED: 
 
1. Balti MV juhend 2019. 
Leedu poolt on laekunud kaks küsimust ja ootavad Eesti seisukohta: 
-              Mitu võistkonda lubatakse igast riigist teateujumiste starti ja kuidas toimub 
punktiarvestamine? 
-              Kas teateujumise punktid korrutatakse kahega või mitte? 
Edastada Leedu ja Läti alaliidule järgmised ETTEPANEKUD: 

- Lubada starti piiramatu arv teatevõistkondi 
- Punkte toob ainult iga riigi parim võistkond (üks) 
- Teateujumise punktid korrutada kahega 

 
2. PMN kokkuvõtte 2018 ja normid 2019. 
Aivi Kulla esitas ülevaate PMN 2018 aasta võistlusest. LISAna. 
OTSUSTATI: 

- Määrata A norm (eelmise võistluse 4.koht) 
- Määrata võistlustele pealepääsu normid (punktid) 
- Max 4 ujujat saab üles anda ühele alale 
- Pärast 2019 a Tartu Kevadet alustad kandidaatide nimekirja koostamisega 
- Pärast 2019 aasta noorte ja juunioride EMV kinnitada lõplik nimekiri 
- Järgmiseks koosolekuks Aivi Kullal teha ettepanekud nii A normi kui võistlustele pealepääsu 

normide moodustamiseks 
 
3. EULi kalendris olevate võistluste määramine OMi ja MMi normitäitmise võistlusteks. 
TOKYO OM 2020  
Kriteeriumid – nimetada saab max 4 rahvusvahelist võistlust (võistlused peavad olema lahtised, 
osalema peavad ka välismaalased) ja 2 Eesti tiitlivõistlust: 

- Eesti MV 2019 
- Eesti KV 2019 
- Madwave Challenge 30.-31.03.19. 
- Tartu Kevad 13.-14.04.19. 
- Finish Cup 25.-26.05.19 
- Kalev Open (kuupäevad lahtised) 

MM 2019 GWANGJU 
Ei ole kriteeriume, ainult et FINA peab need võistlused eelnevalt heaks kiitma 
- Eesti MV 2019  
- Eesti MV noortele ja juunioridele 2019 
- Eesti KV 2019 
- Madwave Challenge 30.-31.03.19. 
- Tartu Kevad 13.-14.04.19. 
- Finish Cup 25.-26.05.19 
- Kalev Open (kuupäevad lahtised) 
 



4. Klubide ühislaagrid 2019. 
Otsustati, et EULi kontor ega ka TrKJuhatus ei hakka neid laagreid koordineerima. Iga klubi saab soovi 
korral levitada infot klubide listis – kas siis pakkuda või otsida laagrit. 
 
5. Avaveeujumise ümarlaua kokkuvõte. 
Pille Tali tegi ülevaate 27.09.18 toimunud avaveeujumise teemalisest ümarlauast, kus peamiseks 
teemaks oli miks osaleb basseiniujujaid nii vähe avaveeujumise võistlustel ja kuidas seda arvu 
suurendada. 
TrKJuhatus tõi välja järgmised põhjused ja ettepanekud 

- Suvekuudel, puhkuseajal on lapsi (ja ka treenereid) väga keeruline saata nendele võistlustele 
osalema 

- Tingimused on karmid laste jaoks (ilmastik, külm vesi, turvalisus) 
- Laste ja lastevanemate vähene huvi avaveeujumise osas 
- Avaveeujumise võistluste kalender (koos välisvõistlustega) peaks ilmuma varem, et saaks 

paremini ette planeerida 
- Infot avaveeujumise kohta paremini levitada nii kodulehel kui ka võistluspaikades 
- TrKJuhatuse liikmed soovivad ka osaleda järgmisel avaveeujumise ümarlaual 

 
6. Muud küsimused. 
 
Järgmise koosoleku teemad: 

- PMN normid 2019 
- Noorterahade määramise kord alates 2019 
- Balti MV juhend (võimalusel kinnitada) 

 
Järgmine koosolek 05.12.18 

 


