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ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Koondis ja tiitlivõistluste normid alates 01.01.2019  
Alates 2018 aasta augustist on juhatus koos peatreenerite, koondisetreenerite ja 
TrKJuhatusega arutanud tiitlivõistluste norme ja koondisesse pääsemise kriteeriume alates 
01.jaanuar 2019.  
OTSUSED: 
1. Kinnitada koondisesse pääsemise kriteeriumid ja toetamise alused alates 01.01.19. (LISA 
1), peatreenerite seletuskiri muudatustele (LISA 2)  
2. Kinnitada 2019 aasta tiitlivõistluste EULi poolt määratud võistlustele pealepääsu 
normideks 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust. Kui eelmistel 
tiitlivõistlustel osales alal 20 või vähem võistlejat ja 16. koha tulemus (või vähemate 
osalejate korral viimase koha tulemus) oli üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk, 
siis võib EUL juhatus korrigeerida normatiivi kõrgemaks, et see vastaks tasemelt teiste alade 
normatiividele.  (LISA 3). 
 
2. Koondislaste eesmärgid 2019 
Eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kui soovime saavutada tipptulemusi. On 
arusaadav, et tipptulemuste saavutamine alati ei õnnestu ja ebaõnnestumine on osa 
tippspordist. Arengu tagab analüüs, peame suutma osutada põhjustele, mis takistasid 
eesmärkide saavutamist, et oleks võimalik teha parendusi järgneval perioodil. 
Toni Meijel on kogunud koondislaste eesmärkide täitmise tagasisided ja samuti uued 
eesmärgid. Kuna esitatud andmed olid osaliselt pealiskaudsed 
OTSUSTATI: 
võtta individuaalselt uute koondislaste ning nende treeneritega ühendust, et täpsustada 
koondislaste eelmiste eesmärkide mittetäitmise põhjuseid, edasisi plaane ja vajadusi uueks 
hooajaks. 
 



3. 2018 aasta parimate Gala  
Simon Rennol ja Pille Tali moodustada Gala komisjon ja jätkata ettevalmistust 12.01.19 
toimuva Gala korraldamiseks. 
 
 
4. Hiina lühiraja MMile sõitva delegatsiooni kinnitamine 
OTSUS: 
Kinnitada 12.-16.detsembril 2018.a. Hangzhous, Hiinas toimuvale lühiraja MM-ile sõitev 
delegatsioon. 
Delegatsiooni kuuluvad: 

Martin Allikvee – A norm 
Kregor Zirk – A norm 
Daniel Zaitsev – A norm 
Maria Romanjuk – B norm 
Margaret Markvardt – B norm 
Dmitri Kapelin – treener 
Mihhail Krupnin – esindaja 
Marius Unt – füsioterapeut 

 


