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Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Strungar, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Pille Tali, Andrei 
Divissenko, Bruno Nopponen ja Vladimir Labzin 
Kutsutud  Tõnu Meijel, Aivi Kulla, Toomas Kleesment 
Puudusid   
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD: 

1. Tiitlivõistlustele pealepääsu normide täitmise tähtajad 
2. Litsentside ostmise tähtajad ja trahvid, muudatusettepanekud EULi võistlusjuhendisse. 
3. PMN MV, ENOFi ja JEMi delegatsioonid.   
4. Noorerahade jagamise töögrupi ülevaade. 
5. Treenerite Üldkoosolekule (16.06.19 Tartus) tulevad teemad 
6. EMV ja ENJMV lc, sc sissepääsunormid ja tähtajad. 

 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
  
 
1. Tiitlivõistlustele pealepääsu normide täitmise tähtajad 
Hetkel on kord selline – juhendis nimetatud majutuse viimase päeva eelmine kuupäev. 
See on aga tihti juba 2-3 nädalat enne võistlust, mis mõjutab nii lennupiletite ja majutuse hindu kui 
ka sportlaste enda ootusi ja ettevalmistust 
OTSUS: 
Teha ettepanek - määrata ABS ja JUUN tiitlivõistluste normitäitmine kaks kuud ja NOORTE osas üks 
kuu enne tiitlivõistlust. Sama arvestada võistluskalendri võimalike normivõistlustega (ehk +/- nädal). 
Teema panna arutlusele 16.06.19 toimuvale treenerite koosolekule. 
 
2. Litsentside ostmise tähtajad ja trahvid, muudatusettepanekud EULi võistlusjuhendisse. 
EULi võistlusjuhendis on märgitud, et d) Litsentsimaksu tasumise tähtaeg on igal hooajal 30. 
september. Sportlasi võib klubi registreerida ja litsentseerida aastaringselt, kuid vähemalt 14 päeva 
enne EULi poolt korraldatud võistlusi, kus sportlane osaleb. 
Kuna eelmisel Eesti MV tekkis olukord, et osad sportlased olid litsentseerimata unustatud, siis viia 
sisse järgmised muudatused: 

1. Vähendada 14 päeva tingimust ja lisada võimalus soetada litsents ka enne võistlust. 
2. Viia erakorraline lisalitsentsi taotlemine vastavusse juhendis määratud viimase ülesandmise 

kuupäevaga. 
3. EUL kontrollib esitatud sportlaste litsentse ja annab puudustest klubidele teada. 
4. Klubid saavad osta puuduva litsentsi ja see hakkab kehtima koheselt, arve esitamise järgselt 

(mitte hetkel juhendis oleva tingimuse - Litsents omistatakse maksmisjärgselt – kohaselt) 
5. Erakorralise lisalitsentsi eest tuleb tasuda kolmekordne litsentsi summa. 
6. Tutvustada esitatud ettepanekuid ka 16.06.19 treenerite koosolekul. 
7. Sõnastada vastavad muudatused ja esitada EULi juhatusele. 

 
3. PMN MV, ENOFi ja JEMi delegatsioonid.   
Esitada juhatusele kinnitamiseks järgmised tiitlivõistluste delegatsioonid: 
JEM: 
Kertu Kaare 
Laura-Liis Valdmaa 
Mark Sovtsa 



Alex Ahtiainen 
Nikita Pisarenko 
Laurika Lint 
Janno Jürgenson - treener 
Riho Aljand - treener 
Aarne-Vello Kersa 
Liisi Sakala - füsio  
EULi esindaja  - Toni Meijel 
 
ENOF 
Esitada EULi juhatusele ettepanekud: 

 2T + 2P parima FINA punkti alusel 

 Lisaks kaks ujujat olenemata soost, FINA punkti alusel. 

 Nimekiri läheb lukku 04.juulil (EOKle tuleb esitada 5.juulil). 

 Kaasa sõidab parima FINA punktiga sportlase treener (04.07.19 seisuga). 
 
PMN MV – Hetke delegatsiooni nimekiri lisana. 
 
4. Noorerahade jagamise töögrupi ülevaade. 
Noorterahade töögrupp on pidanud mitu koosolekut ja valminud on ettepanek. 
Koosolekul esitas Toni Meijel ülevaate muudatustest. 
Otsustati antud dokumendiga edasi minna ja tutvustada seda ka 16.06.19 treenerite üldkoosolekul 
 
5. Treenerite Üldkoosolekule (16.06.19 Tartus) tulevad teemad 
 1. EULi 2019/2020 võistluskalender 

2. Tiitlivõistlustele pealepääsu normide täitmise tähtajad 
3. Uus Noorterahade jaotamise ettepanek 
4. Muudatused EULi võistlusjuhendisse. 
5. Muud küsimused 

 
6. EMV ja ENJMV lc, sc sissepääsunormid ja tähtajad.  
 
Mihhail Strungar tegi ettepaneku: 
Eesti tiitlivõistlustele pääseb NT-ga ka ilma 15 kuud kehtiva normiga. Normitäitmist kontrollitakse 
pärast võistluse toimumist - kellel norm sai või oli täidetud, saab õige stardimaksu, kellel on nõrgem 
kui määratud norm, saab kolmekordse stardimaksu.  
Sellega täidame 2 asja: ei pea jälgima NT normide tähtaeg ülesandmise ajal, kui oled tiitlivõistlustel 
valmis ületama ajalimiiti, siis oled õige stardimaksuga. Kui riskid ja ei ületa, siis 3x tasu alaliidule. 
 
OTSUS: 
Lisada antud ettepanek Treenerite üldkoosolekule.   
 


