
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
13.03.18 kell 10.30  
 
Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Strungar, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Pille Tali, Vladimir Labzin 
Kutsutud  Tõnu Meijel, Aivi Kulla, Toomas Kleesment 
Puudusid  - Bruno Nopponen, Andrei Divissenko (etteteatamisel) 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD: 
1. Ettepanekud Eesti MV korraldamiseks  
2. Välisvõistlejate osalemistingimused Eesti 2019 aasta MV-l   
3. Põhjamaade noorte MV ja ENOFi normitäitmise periood. 
4. Muud küsimused 
- PMN MV tähtsad kuupäevad. 
- Aleksandr Amossenkovi osalemine Balti MV-l. 
- Info Balti MV parimate finantseerimisest. 
- Eesti KV 2019, tagasiside 
 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
1. Ettepanekud Eesti MV korraldamiseks  
Vastavalt 09.01.19 koosoleku ettepanekutele, arutati ja otsustati: 
1.1 Juunioride ja noorte lühiraja MV novembris on liiga vara, mõelda, kas on võimalik liigutada 
seda aega hilisemaks. 
OTSUS: vaadata järgmisel koosolekul koos kalendriga, kas vahetada ära omavahel absoluudi ja 
noorte-juun lühiraja MV aeg või siis nihutada novembri võistlust varasemaks. 
1.2 Paus kahe osas vahel on liiga pikk, päeva teine osas võiks alata üks tund varem 
OTSUS: tuua viimasel päeval õhtune osa 1 tunni võrra varemaks. 
1.3 800m ja 1500m ujumised viia erinevatele päevadele 
OTSUS: kõik poolt 
1.4 800m/1500m teha eelujumised eraldi, õhtul juunioridele ja noortele koos tugevam vahetus 
OTSUS : vastu  - Mihhail, Vladimir, Martin, Bruno (telefoni teel), poolt – Riho, Heidi, Toni, Andrei 
(telefoni teel). Otsust vastu ei võetud, kuna hääled jagunesid võrdselt, arutatakse järgmine koosolek 
uuesti. 
1.5 Lühirajale peale pääsemine 50m normatiiviga ja Eesti pikaraja MV-le peale pääsemine 
lühiraja normiga aga no time-ga. 
OTSUSED:  

- Kõik poolt, et pikaraja Eesti MV-le peale pääsemine lühiraja normi puhul toimub no time-ga 
1.6 Juuniorid liita ikkagi absoluudiga, küll eraldi arvestusena. 
OTSUS: kõik, v.a Heidi olid poolt, et jätkata sama formaadiga – abs eraldi ja juun+noored, Heidi 
toetab kõikide vanustele ühiseid MV-si. 
1.7 Lisada 4 x 200 teateujumised mõne 4 x 50m teate asemele. 
OTSUS: kõik olid poolt, et leida see võimalus, tuleb vaadata programm üle, kuhu ja mille asemel. 
1.8 Noorte peale pääsunorm teha tugevamaks. 
OTSUS: teha analüüs järgmiseks koosolekuks alade lõikes, siis otsustada. 
1.9 Bürool teha arvestused nii startide kui finantside osas. 
 



 
NB! 2018 aastal olid kõik EMV medalid tasuta EOK poolt, 2019 aastal lisandub igale EMV kulule ca 3000 eur 

 
 
2. Välisvõistlejate osalemistingimused Eesti 2019 aasta MV-l   
OTSUSED:  

- Teha ettepanek täiendada EULi juhatuse otsust (20.02.19) lubada A-finaali kaks välisvõistlejat 
järgmiselt – lubada õhtustesse finaalidesse (nii A kui B finaali) kaks välisvõistlejat. 

- Määrata välisvõistleja stardimaksuks 10 eur 
 
3. Põhjamaade noorte MV ja ENOFi normitäitmise periood. 
OTSUS: nii PMN kui ENOFi normitäitmise perioodi alguseks ei ole mitte 12 kuud vaid alates 
01.09.2018, ehk hooajapõhine, poolt – Heidi, Riho, Toni, Vladimir, vastu – Mihhail, erapooletu – 
Martin. 
 
4. Muud küsimused. 

- PMN MV tähtsad kuupäevad.  
PMN MV Taani poolne korraldaja lubas pikendada meie registreerimistähtaega kuni 18.06.19 ja 
seoses sellega saab normi täita veel ka noorte ning juunioride Eesti MV-l (15.-17.06.2019). 
Küll aga on lennupiletite muutmise viimane kuupäev (50 eurose tahviga) 10.06.19. 
Mille tõttu võimalikud hilisemad liitujad peavad otsustama, kas võtavad riski ja broneerivad siiski 
lennupileti EULi kaudu või siis ostavad ise hiljem juurde. 
 
Tähtajad meie klubidele:  

 Pärast Tartu Kevadet Aivil koostada esialgne nimekiri. 

 Nimekirjad ja alad kinnitatakse lõplikult 10.juuni (vastavalt juhendile 4 in alale) 

 Viimane ülesandmise tähtaeg - 18. juuni hommikul, ujujaid saab lisada vabadele aladele. Siis 
ka lennupiletid omal vastutusel. 
 

- Aleksandr Amossenkovi osalemine Balti MV-l. 
Vastavalt Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubi pöödumisele sooviga lubada mitte Eesti kodakondsust 
omav ujuja Aleksandr Amossenkov osalema Balti MV-l. 
OTSUS: lubada A. Amossenkov Balti MV starti väljaspool arvestust. 



 
- Info Balti MV parimate finantseerimisest. 

Vanusegruppide peatreenerid teevad EULi juhatusele ettepaneku finantseerida tagant järele iga 
vanuseklassi 12 paremat punktitoojat arvestusega 100 eur/ujuja (vastavalt kuludele - majutus 2 ööd, 
stardimaks, transport Tartusse ja tagasi). 
 

- Eesti KV 2019, tagasiside 
TrKJuhatus märkis üles 2019 aasta Karikavõistluste kohta tulnud kriitika ja ettepanekud: 
1. võistkondi lubada igast klubist üks 
2. määrata võistkonna suuruseks kuni 20 ujujat või piiramatu arv.., varusid mitte märkida 
3. lubada 3 starti igale ühele+teateujumine 
4. korraldada võistlus  - I ja II osa esimesel päeva, III osa teisel päeval 
5. mõelda noorte ja absoluudi eraldi arvestusele 
6. mõelda noortakarika eraldi võistluse korraldamisele 
7. ainult 2 sportlast ühele alale 
8. kohapunkte arvestada pikemalt, kuni 20 või rohkem.. 
9. lubada asendusi teha lühema perioodiga, lähemale võistluse alguseni. 
10. iga ala lõpus kuvada seinale punktide seis + startide arv, mis tehtud. 
Arutada antud punkte järgmisel koosolekul. 
 
Järgmine koosolek 10.aprillil 2019. 
 
Järgmiseks koosolekuks 

- Algatada EULi ujumisvõistluste üldjuhendi muutmise/täiendamise arutelu seoses Eesti 
tiitlivõistluste juhendite kinnitamise kuupäevadega. 

Väljavõte üldjuhendist: 
§ VII VÕISTLUSTE JUHEND 
7.1 Vastavate meistrivõistluste juhend avalikustatakse EULi kodulehel hiljemalt 
60 päeva enne vastavate meistrivõistluste algust. 
7.2 Eesti karikavõistluste, Noortesarja üldjuhendi, Eesti lühiraja meistrivõistluste, 
Eesti meistrivõistluste programmid koos juhenditega kinnitatakse hiljemalt 01. 
septembriks. 
 


