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ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 
 

2. Sponsorite ülevaade ja sponsorsuhete juhi ametikoht. 

Ramo Kask andis ülevaate eelneva kuu tegevustest: 

Sponsorlus 15.05-19.06.2019 

Eesti Ujumisliidu ametlikud sponsorid: Arena, BCS Itera, Europark, Science in Sport, Salon + 

Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlused (stardipukkide projekt): 

E-kiri üleskutsega – Tule ole Eesti juunioride ja noorte meistrivõistluste toetaja omanimelise 

stardipukiga! Ühe puki hind 500€ - eesmärk – toetus suunatud juunioride ja noorte 

tiitlivõistlusteks ettevalmistumiseks. 

E-kiri saadetud 133-le ettevõttele – 2017 kasumlikud ettevõtted, 2018 vastutustundliku 

ettevõtluse märgise saajad, Tartu kasumlikumad ettevõtted (25tk) ning EUL sponsorid – 

vastused 25-lt ettevõttelt. 

Rahaline toetus BCS Itera ja Bigbank AS – 500€, auhindadega toetas Linea Shop - 1100€ 

väärtuses. 



Ettepanek – enne kõiki EMV jätkata traditsiooniga ning pakkuda stardipukke ettevõtetele 

(projektitoetusena) – kindla eesmärgi jaoks toetus. 

 
Ramo Kase tähtajaline tööleping lõppeb 30.06.2019. Juhatus kuulas ära Ramo kokkuvõtte 

tema tööperioodist EULis ning leidis, et kuigi aastaga on tehtud suur töö (suheldud ligi 400 

ettevõttega) leidmaks eratoetajatelt EULile lisarahastus, siis sellises vormis töölepingut ei 

pikendata. Küll aga pakub juhatus võimalust jätkata EULi juures projektipõhiselt, kui selleks 

avaneb võimalus mõnest taotlusvoorust vahendeid saada. 

OTSUS: Mitte pikendada Ramo Kase töölepingut. 

 

3.  EULi uue arengukava seis  
Peeter Matt tegi ülevaate EUL arengukava väljatöötamise hetkeseisust. 
Töörühm: Peeter Matt (juhataja), Karol Kovanen, Simon Renno, Erko Tamuri, Pille Pokk, Tõnu 
Meijel. Küsitluse konsultant  Margrit Kärp. 
Viimane koosolek toimus 6.06.2019 
Teema: Küsimustiku ja küsitluse läbiviimise ajakava kinnitamine. 

 Otsused ja tegevused: 

 Küsimustik kinnitatud. 

 Simoni pöördumine kinnitatud. 

 Juhatuse liikmetel helistada läbi oma kontaktklubid ning selgitada küsitluse olulisust. 

 Küsimustik saadeti laiali 11.06 

 Järgnev ajagraafik: 
15.06 – Vahestatistika: 76 vastanut 
17.06 – Meeldetuletus 
19.06 – Vahestatistika 
20.06 – Meeldetuletus 
23.06 – vastamiste lõpptähtaeg 
8.08 - tulemuste analüüs töörühma koosolekul 

OTSUS: 
Seoses lõppenud Eesti noorte ja juunioride meistrivõistluste ning läheneva jaanipuhkusega, 
pikendada küsimustikule vastamise tähtaega kuni 30.06.2019. 
 

4. EULi 5 kuu kasumiaruanne. 
Pille Tali esitas 5 kuu kasumiaruande. Aruanne vastab planeeritule. 
 

5. 2019/2020 kalendri kinnitamine  
Juhatus analüüsis nii TrKJuhatuse ettepanekuid, 16.06.2019 toimunud treenerite 
üldkoosolekul välja toodud argumente ning sportlaskomisjonilt saadud sisendit 2019/2020 
hooaja võistluskalendri teemal. 
 
Olulisemad ettepanekud ning neid toetavad mõjukamad argumendid olid järgmised: 
 
EMV korraldamine kõik koos hooaja lõpus 

- Eelujumiste kõrgem tase, kuna noored-juuniorid peavad pingutama ja motiveerivad 
sellega ka absoluudi ujujaid, kes püüavad pääseda finaali 

- EUL kui klubide väiksem ressursikulu (4 võistluse asemel 2) 



 
EMV korraldamine noored-juuniorid eraldi ja absoluut eraldi 

- Noored-juuniorid saavad oma esikolmiku välja ujuda eraldi finaalis, mitte eelujumiste 
erinevates vahetustes 

- Vaatemängulisemad finaalid ja meedial parem kajastada 
- Rohkemad noored-juuniorid saavad rahvusvahelise formaadi kogemust (eelujumised-

finaalid) 
 
Võttes arvesse ka käesoleva hooaja edukat kogemust, otsustas juhatus jätkata EMV 
korraldamist eraldi noortele-juunioritele ja eraldi absoluutklassile. 
 
Lühiraja hooaeg, ENJMV novembris ja EMV detsembris 

- EMV tulemused on tugevamad – koondislased on veel tiitlivõistlustest tippvormis. Kui 
tiitlivõistlused ebaõnnestuvad, on võimalik vormi realiseerida EMV-l. 

- Koondislaste osavõtt kõrgem – EMV-l saavad osaleda ka need välismaal treenivad või 
õppivad Eesti tippujujad, kes tulevad jõuludeks koju. Välismaal treenivad ja õppivad 
tippujujad moodustavad olulise osa meie absoluudi koondisest. 

- Meedias suurem kõlapind EMV ajal detsembri lõpus võrreldes novembriga, kuna 
Eesti spordis sel ajal vähem sündmusi. 

- Absoluudi vanuseklassil, kes ei lähe tiitlivõistlustele, on pikem ettevalmistusperiood 
põhivõistlusteks EMV. 

- Noorte-juunioride EMV novembris on metodoloogiliselt heal ajal pärast rasket 
treeningut koolivaheajal. 

 
Lühiraja hooaeg, EMV novembris ja ENJMV detsembris 

- Tiitlivõistlustele minejatele on EMV heaks kontrollstardiks enne hooaja kõige 
olulisemat starti. 

 
Pika raja hooaeg, ENJMV mais ja EMV juunis 

- EMV-l saavad osaleda need välismaal treenivad või õppivad Eesti tippujujad, kes 
tulevad suveks koju.  

- Normitäitmiseks on lähinaabritel mitmeid häid võistlusi kiiremates basseinides kui 
Eesti pika raja basseinid. 

- Mitte tiitlivõistlustele minevate absoluudi ja ka EMV-d põhivõistluseks pidavate 
noorte-juunioride hooaeg on pikem. Paratamatult motiveerib meie tugevamaid 
noori-juuniore EMV rohkem kui ENJMV. 

 
Pika raja hooaeg, EMV mais (või varem), ENJMV juunis 

- Sobib suvistele tiitlivõistlustele minejatele metodoloogiliselt paremini. 
- Tippudel on paremad tulemused EMV-l, kuna kasutatakse ära normide täitmiseks. 

Aitab meid ka meediapildis. 
 
Juhatus teadvustas, et ENJMV ja EMV järjekorra määramine on strateegiline otsus, millega 
paratamatult kaasneb tõsiasi, et ühe osa meie ujumiskogukonna liikmete huvid saavad 
kahjustatud. Seega tuleb otsuse tegemisel lisaks ülaltoodud argumentidele arvestada ka 
otsusest tingitud võimalike alternatiividega vastavatel kogukonna liikmetel. 
 



Suures plaanis võib öelda, et osade meie absoluudi koondislaste ettevalmistust 
tiitlivõistlusteks toetab paremini programm, kus nii sügisel kui kevadel EMV on enne ENJMV, 
samas kui teiste koondislaste ja mitte tiitlivõistlustele minevate sportlaste ettevalmistust 
toetab programm, kus nii sügisel kui kevadel EMV on hooaja lõpus ja pärast ENJMV. 
 
Eesti ujumise seisukohast on oluline, et Eesti meistrivõistlused oleksid kõige kõrgema 
tasemega kohalikud võistlused, kus osaleks võimalikult suur osa vastava vanuseklassi 
laiemast sportujumise paremikust. Sellest tulenevalt otsustas juhatus määrata 2019/2020 
aasta Eesti tiitlivõistlused järgmistesse kuudesse: 

ENJMV lühirajas  - november 2019 
EMV lühirajas  - detsember 2019 
ENJMV - mai 2020 
EMV - juuni 2020 

 
Kuigi määratud kalenderplaan soosib rohkem sportlasi, kelle hooaja tähtsaimaks võistluseks 
on EMV (ja ka osa koondislastest), leidis juhatus, et ülejäänud koondislastel on võimalik leida 
kontrollstartideks ja tiitlivõistluste normide täitmiseks teisi ja paremaid võistlusi 
lähiregioonis, mis toimuvad kiiremates basseinides ja sobivad metodoloogiliselt koondislaste 
kalenderplaanidesse, tagades hea ettevalmistuse tiitlivõistlusteks ka sellise programmiga.   
 
Kuigi koondislaste lepingust tulenevalt on koondislastel kohustus osaleda EMV-l, siis see 
puudutab vaid 1 ala omal valikul ning ei koorma koondislast ebamõistlikult tiitlivõistlusteks 
valmistumisel. EMV programm koondislastel on sportlase enda ja tema treeneri otsus. 
 
EMV korraldamine enne hooaja lõppu lühendab aga oluliselt mitte tiitlivõistlustele minejate 
hooaega ning välistab suure osa välismaal õppivate ja treenivate sportlaste 
osalemisvõimaluse EMV-l – nendel sportlastel ei ole hetkel EMV-le head alternatiivi.   
 
OTSUS: 
5.1  Jätkata Eesti MV korraldamist eraldi võistlusena noortele ja juunioritele ning eraldi 
absoluudile. 
5.2  Määrata 2019/2020 aasta Eesti tiitlivõistluste korraldamiseks järgmised kuud: 

ENJMV lühirajas  - november 2019 
EMV lühirajas  - detsember 2019 
Eesti KV – märts 2020 
ENJMV – mai 2020 
EMV  - juuni 2020 
 

5.3  Treeneritekogu juhatusel määrata võistlustele täpsed kuupäevad, võttes arvesse 
hooaja tiitlivõistluste programmi ja akadeemilist kalenderplaani (koolivaheajad, eksamid, 
lõpetamised) 
 
 
     6. Tiitlivõistluste normitäitmise tähtaegade määramisest 
Eelinfoks: 
Hetkel on kord – normide viimane täitmise kuupäev kujuneb juhendis nimetatud majutuse 
või muu kulutuse lõpliku tasumise viimase päeva eelmisest kuupäevast. See on aga tihti juba 



2-3 nädalat enne võistlust, mis mõjutab nii lennupiletite ja majutuse hindu kui ka 
sportlaste/treenerite enda ootusi ja ettevalmistust. 
TrKJuhatuse ettepanek - määrata ABS ja JUUN tiitlivõistluste normi täitmise tähtajaks kaks 
kuud ja NOORTE osas üks kuu enne tiitlivõistlust. Samas arvestada võistluskalendri võimalike 
normivõistlustega (ehk +/- nädal). 
Treenerite üldkoosolek: 
Nõus TrKJuhatuse ettepanekutega. 

 Lisada juurde ka normitäitmise algusaeg. Üle-aasta toimuvatel võistlustel kinnitada 
normid hiljemalt 15 kuud enne järgmist võistlust, iga-aasta toimuvatel võistlustel 
koheselt pärast toimunud võistlust. 

 
Juhatus nõustus tehtud ettepanekutega. 
OTSUSED: 
6.1 Alates 2020 aasta tiitlivõistlustest määrata ABS ja JUUN tiitlivõistluste normi täitmise 
tähtajaks kaks kuud enne tiitlivõistluste algust (+/- 1 nädal, arvestades antud aasta 
võistluskalendri võimalike normitäitmise võistlustega). 
6.2 Alates 2020 aasta tiitlivõistlustest määrata NOORTE tiitlivõistluste normitäitmine üks kuu 
enne tiitlivõistlust (+/- 1 nädal, arvestades antud aasta võistluskalendri võimalike 
normitäitmise võistlustega). 
6.3 Üle-aasta toimuvatel võistlustel kinnitada normid hiljemalt 15 kuud enne järgmist 
võistlust, igal aastal toimuvatel võistlustel koheselt pärast toimunud võistlust. 
 

7. Muudatused EULi võistlusjuhendisse.  
Litsentside ostmise tähtajad ja trahvid. 
Eelinfoks: 
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. 
TrKJuhatuse ettepanekud: 
Kuna eelmisel Eesti MV tekkis olukord, et osad sportlased olid litsentseerimata unustatud, 
siis selleks, et vältida olukorda, kus mõni sportlane ei pääse starti,  teha järgmised 
muudatusettepanekud: 
1. Vähendada 14 päeva tingimust ja lisada võimalus soetada litsents ka enne võistlust. 
2. Viia erakorraline litsentsi 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 litsentsi eest tuleb tasuda kolmekordne litsentsi summa. 
Lisaettepanekud Treenerite üldkoosolekult: 

 Kui büroo teeb klubidele teate võistluste  registreerimise avamisest, lisada ka 
meeldetuletus litsentside kontrollimisest 

 Kui sügisel saadetakse litsentsitasude arve, lisada juurde ka nimekiri 
litsentseeritavatest 

 Võimalusel lisada klubide litsentsid kodulehele, et klubidel oleks jooksev ülevaade 
 



Juhatus nõustus tehtud ettepanekutega. 
OTSUSED: 
7.1. Vähendada 14 päeva tingimust ja lisada võimalus soetada litsents ka enne võistlust. 
7.2. Viia litsentsi taotlemine vastavusse juhendis määratud viimase ülesandmise 
kuupäevaga. 
7.3. Klubid saavad osta puuduva litsentsi ja see hakkab kehtima koheselt, arve esitamise 
järgselt (mitte hetkel juhendis oleva tingimuse - Litsents omistatakse maksmisjärgselt – 
kohaselt). 
7.4. Erakorralise litsentsi eest tuleb tasuda kolmekordne litsentsi summa. 
7.5.  Kui büroo teeb klubidele teate võistluste  registreerimise avamisest, lisab ka 
meeldetuletuse litsentside kontrollimisest 
7.6.  Kui sügisel saadetakse litsentsitasude arve, lisada juurde ka nimekiri 
litsentseeritavatest 
7.7.  Võimalusel lisada klubide litsentsid kodulehele, et klubidel oleks jooksev ülevaade 
(arvestades andmekaitse reegleid) 
7.8  Bürool viia parandused EULi võistluste üldjuhendisse. 
 
 
EMV ja ENJMV lc, sc sissepääsunormid ja tähtajad. 
TrKJuhatuse ettepanek: 
Eesti tiitlivõistlustele pääseb NoTime’ga (NT) 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 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. 
Treenerite üldkoosoleku ettepanekud: 
Üldine meelsus - mitte lubada NT-ga kõiki peale. 

 Normid on olulised, võib tekkida nö pahatahtlikke „üritajaid“. 

 Kui, siis absoluudile võib proovida, noortele ja juunioridele kindlasti mitte. 

 Võib proovida varianti, kui on näiteks kahel alal norm, saad ühe NT-iga valida. 

 Kui aega ei ole swimrankingus, peab klubi saatma korraldajale kohe ka lingi, kust 
tulemuse leiab. 

 
Juhatus otsustas selle punkti tagasi saata Treenerite kogu juhatusse erinevate variantide 
väljapakkumiseks. 
 

8. PMN, JEM, ENOF, MM – delegatsioonide kinnitamine LISA 1 
OTSUSED: 
8.1. Kinnitada PMN, JEMi ja MMi delegatsioonid. 
8.2. ENOFi delegatsioon kinnitada e-koosoleku otsusena hiljemalt 04.juuli 2019. 
8.3. Koondise treeneritel esitada iga võistluse sportlaste eesmärgid hiljemalt 01.juuli 2019 
 

9. Stipendiumikonkursi väljakuulutamine 
Kuulutada välja stipendiumikonkurss neljale sportlasele summas 600 eur  

 



10. Eesti avaveeujujate tiitlivõistlustel osalemise ning sinna  lähetamise kriteeriumid – 
EULi avaveeujumise komisjoni (Bruno Nopponen, Andres Olvik, Toni Meijel, Kristiina Arusoo, 
Toomas Kleesment) tegid juhatusele järgmised ettepanekud: 

 Õigus osaleda järgmise aasta tiitlivõistlusel peaks kindlasti olema mõlema ala (5 ja 10 
km ) Eesti meistritel.  

 Teise võimaliku osaleja  soovija olemasolul (või mõlemad kaks kui Eesti meister 
minna ei soovi või mingid 2 järgmist tahavad äkki 25 km distantsile minna) määrab 
komisjoni ettepanekul  juhatus.  
- Mitme soovija puhul arvestatakse  viimase aasta omavahelist paremusjärjestust 

avavee võistlustel, osalemist ja tulemusi avavee tiitlivõistlustel, osalemist ja 
tulemusi muudel avavee võistlustel ja kui nende kriteeriumite alusel ei ole 
võimalik otsustada siis tuleks näiteks ette näidata 3 km aeg basseinis. 

- Absoluudi EM-il on lisanõue, et peab olema osalenud vähemalt ühel LEN OW Cup 
võistlusel  
 

OTSUSED 
10.1. Võtta ettepanekud teadmiseks 
 
   
       11. Muud küsimused 
 
OTSUSED: 

- Noorterahade uus jaotus – TrKJuhatusel tutvustada järgmisel korralisel EULi 
juhatuse koosolekul 21.augustil uusi noorterahade jaotamise variante ning 
põhimõtteid (tööversioone) 

- Järgmine juhatuse koosolek toimub 21.augustil 


