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ARUTELUD JA OTSUSED: 
 

1. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine 
Eelmise koosolekul on tehtud mitmeid ettepanekuid ja otsuseid, mis on seotud 
TrKJuhatusega. Kuna TrkJuhatus ei ole korralist koosolekut veel pidanud, ootab EULi 
juhatus antud punktide tagasisidet oma järgmisele korralisele koosolekule, 18.09.19. 

 
2. Meediamarketingi presentatsioon, Monika Kuzmina. 
Meediamarketing OÜ esindaja Monika Kuzmina tegi presentatsiooni turundusalase 
koostöö võimalustest. Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 
 
3. EULi uue arengukava hetkeseis. 
Arengukava töögrupi juht Paater Matt andis ülevaate hetkeolukorrast: 
1. Küsitluse tulemused 
Küsitlusankeetide arv: 422. Vastanute arv: 175 (41%) 
Vastuste arvuga ja tulemustega võib üldjoontes rahule jääda. 
- Peeter ja Margrit koostavad küsitluse eesmärkide ja koostöö osadest esitlused, mida 
saab Juhatusele jm tutvustada. 
- Peeter esitleb küsitluse tulemust EUL sügisseminaril (Rootsi laeval).  
2. Arengukava edasine protsess 
- Kinnitada arengukava protsess ja struktuur vastavalt Peetri ettepanekule. 
- Moodustada alamtöörühmad teemadele, milles minnakse sügavuti ning kinnitada 
nende rühmade juhid: 



ALGÕPE, KOOLIKOHUSTUSLIK UJUMINE - Karol 
NOORTESPORT (kuni juunioride vanuseklassideni - Pardikesed) – Erko 
KOONDISED (vanus alates juunioride vanuseklassidest kuni ABS) – Simon 
MASTERS & AVAVESI, TALIJUJUMINE, HARRASTUSUJUMINE – Peeter 
MUUD VEESPORDIALAD – Erkki   
- Alamtöörühmade juhid moodustavad omad meeskonnad. Alamtöörühmade tööst 
esitatakse ülevaade juhi poolt igakuiselt arengukava koosolekul. 
3. Järgnevad tegevused 
Alamtöörühmade moodustamine 
Tehtud töö raporteerimine arengukava koosolekutel 
Alamtöörühmade töö tehtud novembriks 
Arengukava valmis 2020.aasta EULi üldkoosolekuks. 
 
4. EULi 2019/2020 hooaja võistluskalendri kinnitamine. 
OTSUS: 
Kinnitada TrJuhatuse poolt saadetud 2019/2020 hooaja võistluskalender (LISA1) 
 
5. EOK poolt ABS ujujatele ettevalmistuseks määratud stipendiumite kinnitamine. 
OTSUS: 
Vastavalt EOK otsusele määrata järgmise hooaja (september 2019 – august 2020) 
olümpia ettevalmistusteotusteks stipendiumid järgmiselt: 

Martin Allikvee – C toetus, 1000 eur kuus 
Kregor Zirk – C toetus, 1000 eur kuus 
Maria Romanjuk – ½ C toetusest, 500 eur kuus 
Daniel Zaitsev - ½ C toetusest, 500 eur kuus. 
Treeneritoetus, 600 eur kuus Dmitri Kapelinile. 

      Otsus vaadatakse üle 6 kuu pärast. 
Noortetoetused kinnitab EOK pärast JMMi tulemusi. 
 

6. Uue liikme EULiga liitumise soov – Impulss EE OÜ. 
EULi juhatuse poole pöördus OÜ Impulss OÜ sooviga astuda Eesti Ujumisliidu liikmeks. 
OTSUS: 
Kinnitada Impulss EE OÜ Eesti Ujumisliidu liikmeks. 
 
7. PM MV 2019, normide ja võistlustele pealepääsukriteeriumide kinnitamine. 
OTSUS: 
Kinnitada TrKJuhatuse poolt edastatud PM MV normid (LISA2) ja pealepääsukriteeriumid:  

 Normiks on min FINA punktid juunioride vanuseklassile - 550 punkti ja 
täiskasvanutele - 600 punkti.  

 Ühe ala peale max 4 sportlast igas vanusegrupis. Paremuse määrab ala FINA punkt.  

 Punkte saab täita vaid alal, mis on vastaval vanuseklassil kavas.  

 Punkt peab olema täidetud 12 kuulisel perioodil enne võistluste algust 

 Kui juunior soovib ujuda 50 meetriseid distantse peab tal täis olema 600 punkti. 

 Normipunktid võivad olla ujutud nii 25 kui 50 meetrises ujulas, kusjuures 50m 
arvestusel vaadatakse ujutud aja punktiväärtust FINA 50 m tabeli alusel. 

 Kui sportlasel on olemas kriteeriumiga nõutud punktid ainult ühel alal, siis võib valida 
ka ühe lisaala (ilma punktita), tingimusel, et osaleb ka sellel alal, milles punktid täis. 



 
8. EULi 7 kuu kasumiaruanne. 
Pille Tali andis ülevaate EULi 7 kuu kasumiaruandest. Seoses 2019. aasta Eesti 
tiitlivõistluste tulude ja kulude miinusega, võrreldes planeeritud eelarvega, tegi juhatus 
Pille Talile ülesandeks järgmisel juhatuse koosolekul esitada omapoolne nägemus 
võimalikuks kokkuhoiuks ülejäänud eelarveridade osas 2019. aasta lõpuni. 
 
9. Muud küsimused. 

 
Koondise peatreeneritel esitada kehtivate kriteeriumite alusel uued 
koondisekandidaadid (alates 01.09.2019) juhatusele e-otsuse tegemiseks hiljemalt 
järgmise nädala kolmapäevaks, 28.08.19. 
 
Järgmine korraline EULi juhatuse koosolek toimub 18. septembril. 


