
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
09.01.19 kell 10.30 – 13.00 Audentes 
 
Osalesid:  
Heidi Kaasik, Vladimir Labzin, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Mihhail Krupnin, Gunnar 
Tõnning, Bruno Nopponen, Andrei Divissenko, Pille Tali 
Kutsutud  Toomas Kleesment, Aivi Kulla 
Puudusid  Toni Meijel, 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD: 

1. Treenerite kogu juhatuse koosseisust. 
2. Noorterahade arvestamise tabeli arutelu. 
3. Ettepanekud Eesti MV korraldamiseks. 
4. Muud küsimused. 

 
OTSUSED: 
 

1. Treenerite kogu juhatuse koosseisu muudatustest. 

- Bruno Nopponen jätkab juhatuse töös osalemist.  
- Gunnar Tõnning palus ennast seoses tõusnud töökoormuse pärast oma 
koduklubis, juhatuse aktiivsest tegevusest taandada ja jätkab osalemist meili teel.  
 

2. Noorterahade arvestamise tabeli arutelu. 

- Otsustati saata Noorterahade arvestamise muudatusettepanekud laiali 
klubidele, et kaasata võimalike huvilisi selle projektiga edasitöötamiseks ning saada 
juurde ka teisi ettepanekuid. 
- Pöörduda EULi juhatuse poole, kuidas EUL peaks arvestama noorterahade 
osas kujundujumise ja veelpalligruppidega. 
- 2019 aasta arvestus toimub veel eelneva tabeli alusel. 
 

3. Ettepanekud Eesti MV korraldamiseks. 
Lõppenud Eesti lühiraja MV põhjal tegid TrKJuhatuse liikmed järgmised ettepanekud, 
mida võtta järgmisel koosolekul arutlusele: 
- juunioride ja noorte lühiraja MV novembris on liiga vara, mõelda, kas on 
võimalik liigutada seda aega hilisemaks 
- paus kahe osas vahel on liiga pikk, päeva teine osas võin alata üks tund varem 
- 800m ja 1500m ujumised viia erinevatele päevadele 
- 800m ja 1500m teha juunioridele ja noortele ainult üks start 
- lühirajale peale pääsemine ka 50m normatiiviga 
- juuniorid liita ikkagi absoluudiga, küll eraldi arvestusena 
- lisada 4 x 200 teateujumised mõne 4 x 50m teate asemele 
- noorte pealepääsunorm teha tugevamaks 
- bürool teha arvestused nii startide kui finantside osas järgmiseks koosolekuks 

 
4. Muud küsimused. 

Järgmiseks koosolekul võtta teemadeks: 



- PMN normid, osalemise tingimused ja kuupäevad. Pille uurib kas on juba 
võimalik ka juhend juba saada. 
- Võtta arutluseks järgmise aasta tiitlivõistluste kalender 
- Riho Aljandi soovil alustada rahvusvaheliste tiitlivõistluste normide arutelu 
 
Järgmine koosolek 13.02.2019 
 


