
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
05.12.18 kell 10.30  
 
Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Krupnin, Gunnar Tõnning, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Pille Tali,  
Kutsutud  Tõnu Meijel, Aivi Kulla 
Puudusid  - Bruno Nopponen 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD: 
 
1. PMN normid 2019.  
2. Noorterahade määramise kord alates 2019, arutelu  
3. Balti MV 2019 juhend  
4. 2018 aasta nominendid  - juuniorid ja noored + järelkasvutreener. 
5. Muud küsimused. 
 
OTSUSED: 
 
1. PMN normid 2019.  
OTSUSED: 
- Jätta kehtima A-normi puhul eelmise võistluse 4.koht kusjuures norm nõrgemaks minna ei 
saa 
- Ettepanek EULi juhatusele finantseerimise osas – EULi esindaja, A-normiga sportlane ja tema 
treener 100% EULi poolt, võistlustel A-normi täitja 50% tagantjärgi. 
- Pealepääsu normi osas Aivi Kullal teha järgmiseks koosolekuks analüüs 
- Normide täitmise tähtaeg määrata 2019 aasta alguses 
 
2. Noorterahade määramise kord alates 2019, arutelu  
- Arutati Mihhail Krupnini ja Toomas Kleesmenti poolt esitatud muudatusettepanekuid. 
Töökomisjoni tegevusest selles küsimuses andsid ülevaate Riho Aljand ja Toni Meijel. 
OTSUSTATI: 
- Komisjonil veel 2018 aasta sees kokku panna dokument ja saata see ettepanekuteks laiali 
kõikidele klubidele, et võimalusel oleks 2019 aasta noorterahade arvestamise aluseks juba uus kord.  
 
3. Balti MV 2019 juhend  
OTSUS: 
Kinnitada 2019 aasta Balti meistrivõistluste juhend ning saata kinnitamiseks EULi juhatusele. 
 
4. 2018 aasta nominendid  - juuniorid ja noored + järelkasvutreener. 
Määramise kriteeriumid (hooaeg 01.09.2017-31.08.2018): 
1. Kõrgeim koht tiitlivõistlustel. Arvesse minev koht peab olema vähemalt poolfinaali koht. Eelistatud 
on 50 m tiitlivõistlustel saavutatud koht.  
2. Parima tulemuse FINA punktid.  
3. Vastava vanuseklassi püstitatud rekordid.  
4. Nominentide võrdsuse korral ka vastava vanuseklassi Eesti MV tulemused 
OTSUSTATI: 
Esitada EULI juhatusele järgmised nominendid… (nimed avalikustatakse 2018 aasta parimate Galal 
12.jaanuaril 2019.) 
 
5. Muud küsimused 
 



- Marcus Forseli küsimus. Marcus Forsel on Eesti kodanik aga osales 2018 aastal Põhajmaade 
MV-l Soome esinduses. Nüüd aga soovib Marcus saada Eesti spordikodakondsust. Pille Tali 
uurib FINA-st, mis alusel see on võimalik. 

 
- Liikmete osalemisest TrkJuhatuses. Kuna Bruno Nopponen ei ole saanud alates juunikuust 

osaleda TrKJuhatuse koosolekutel, küsida temalt, kas ta soovib jätkata. Vastasel korral töötab 
TrKJuhatus tähtaja lõpuni edasi 8-liikmelisena. 

 
- Eesti MV programm – pärast absoluudi Eesti lühiraja MV arutada läbi hetkel nii lühirajal 

kasutuses olev kui ka suvistele Eesti MV-le planeeritud programm. Vajadusel teha muudatusi. 
 

- FINA programm ujujatele. Pille Tali tutvustas 2019.a veebruarist algavat FINA 
toetusprogrammi ujujatele uues Kaasani spordikompleksis Venemaal. Kriteeriumid, mille 
alusel üks meie ujuja sinna kandideerida saaks, oleksid järgmised: 

 vanus 18 – 23 

 periood 6-12 kuud 

 ujuja tulemused peavad mahtuma vahemikku, mis on määratud FINA poolt 

 vene keele oskus 

 saab alustada 2019 aasta veebruarist 
Võimalikele huvilistele saata täpsem info. 
 
 
 
Järgmine koosolek 09.01.19 


