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1. 2019/2020 hooaja kalendri kinnitamine Eesti tiitlivõistluste osas. 
2. TrKJuhatuse juurde kuuluvad komisjonide ülevaatamine ja nendele juhtide määramine  
3. Naiste 1500m ja mixteate normatiivid   
4. JEMi koosseis (Kaasan, 03.-07.07.2019) 
5. Andres Olviku pöördumine TrKJuhatuse poole 
6. Avaveeujumise kalendri ja Eesti MV juhendi kinnitamine 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. 2019/2020 hooaja kalendri kinnitamine Eesti tiitlivõistluste osas. 
 
ARUTELUD: 
Lühiraja MV 2019, arutlusel variandid -  
Heidi Kaasik – võiks teha siiski kõik vanuseklassid koos, eraldi tehes ei ole nii palju ujujaid, jääb 
vabasid radasid ja alad ei saa täis. 
Riho Aljand – ettepanek teha absoluut detsembris, juuniorid ja noored novembris. Absoluudile 
lõpetaks see võistlus tsükli, välismaal treenivatel ujujatel suurem võimalus osaleda, rohkem meedia 
tähelepanu. 
Tõnu Meijel – sobis variant, mis oli eelmisel hooajal 
Andrei Divissenko – Ida-Virumaa klubid toetavad varianti, kus absoluut võistleb ära novembris. 
Bruno Nopponen – miks jälle muuta, eelmise hooaja variant oli hea, sportlastele meeldis 
Aivi Kulla – sobis eelmise hooaja variant 
Toni Meijel – sobis eelmise hooaja variant 
Vladimir Labzin – absoluudi ujujatele on tiitlivõistlusi arvesse võttes parem teha Eesti MV-d 
novembris ja siis minna tiitlivõistlustele 
Martin Liivamägi – arvestades tippujujaid oleks mõistlik absoluudi MV teha novembris. 
Mihhail Strungar - kalendri koostamises olen lähtunud sellest, et kõige tähtsamad EUL tiitlivõistlused 
ABS EMV LC/SC , ENJMV LC/SC  toimuvad eraldi vanuseklassidele ja finaalidega, nagu see hooaeg. 
Võistlustel on põhieesmärk võimaldada kõikidele Eesti ujujatele parimad võistlustingimused. 
Võistlused peab paika panna lähtudes LEN , FINA kalendriga. Eelnevalt olen arutanud erinevad 
variandid kolleegidega Eestist, Lätist, Soomest ja alpool toodud variant sai nende poolt heakskiidu. 
Hääletuse tulemused: 
Abs novembris, noored ja juuniorid detsembris – poolt 5 (Mihhail, Martin, Vladimir, Andrei, Toni), 
vastu 2 (Riho, Bruno), 1 erapooletu (Heidi) 
OTSUS: 
2019 aasta lühiraja Eesti MV-d absoluudile toimuvad 15.-17.novembril 2019 
2019 aasta lühiraja MV-d noortele ja juunioridele toimuvad 20.-22. detsembril 2019  
OTSUS: 
2020 aasta kevadhooaja Eesti tiitlivõistluste osas oodata ära 2019 aasta Eesti MV-d, Balti MV 2020 
kuupäevad, saata klubidele laiali TrKJuhatusse ettepanekuna laekunud 2 erinevat kalendrivarianti, 



teha sellel teemal treenerite arutelukoosolek noorte ja juunioride MV ajal Tartus ning kalender 
kinnitada juuni kuu jooksul. 
Klubidele saata oma klubivõistluste registreerimiseks laiali kalendripõhi. Võistluste kattuvuste korral, 
vaadatakse kuupäevad üle ja leitakse kompromiss. 
Seejärel saata 2019/2020 hooaja lõplik kalendriprojekt kinnitamiseks EULi juhatusele. 
 
2. TrKJuhatuse juurde kuuluvad komisjonide ülevaatamine ja nendele juhtide määramine 
OTSUS: 
Kinnitada TrKJuhatuse juurde järgmised komisjonid, nende liikmed ja esimehed: 
NOORTERAHADE KOMISJON – Riho, Toni, Mihhail, Bruno, Toomas, Aivi, Andres, Heidi – esimees Toni. 
JUHENDITE KOMISJON – Bruno, Toomas, Tõnu, Mihhail, Vladimir – esimees Toomas 
AVAVEEUJUMISE KOMISJON – Riho, Bruno, Heidi, Toni, Kristiina Arusoo, Andres Olvik 
PARAUJUMISE KOMISJON – Kaire Indrikson, Heidi Kaasik, Vello Liivamägi, Pille Tali + 
Paralümpiakomitee liikmed. 
OTSUS: 
Heidi Kaasiku ettepanekul reorganiseerida hetkel toimiv Koondislaste treenerite komisjon, nimetada 
see ümber Tippspordikomisjoniks. Pille Talil kutsuda kokku kõikide koondislaste treenereid ka 
esimesel koosolekul määrata esimees, käsitletavad teemad ja kooskäimise kord. 
 
4. JEMi koosseis (Kaasan, 03.-07.07.2019) 
 
Hetkel normi täitnud Kaare, Valdmaa, Sovtsa, Pissarenko, Ahtiainen. EULi esindajana Toni Meijel, 
füsioterapeut Liisi Sakala. Treeneritena on avaldanud soovi kaasa sõita Riho Aljand, Janno Jürgenson, 
Arne-Vello Kersa. 
Juunioride koondise peatreeneri Toni Meijeli ettepanekul võiks sõita kolm poissi ja kolm tüdrukut. 
Normitäitmise tähtaeg on 14.06.19. 
 
3. Andres Olviku pöördumine TrKJuhatuse poole. 
Andres Olvik pöördus TrKJuhatuse poole sooviga kustutada EUL TrKJuhatuse 10.04.2019 koosoleku 
protokolli 7. alapunktist lause: "- Keilas toimunud Noortesarja III etapil oli kohtunike töös väga palju 
puudujääke“, põhjendusega, et tegemist on sisuliselt vale ja laimava väitega, millega kahjustatakse 
võistluse peakohtuniku ja korraldaja mainet. 
TrKJuhatus leidis, et antud punkt oli muude küsimuste all arutelupunktina, nimetamata klubi või 
kohtunikke isikuliselt ning et arutelu põhifookus oli kuidas parandada tekkinud olukorda, mis 
puudutab kohtunike tööd Noortesarja etappidel üldiselt. 
 
4. Avaveeujumise kalendri ja Eesti MV juhendi kinnitamine. 
OTSUS: 
Kinnitada Avaveeujumise kalender 2019 ja 2019. aasta avaveeujumise Eesti MV juhend. 
 


