
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
13.11.19 kell 10.30  
 
Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Strungar, Martin Liivamägi, Pille Tali, Andrei Divissenko, ja 
Vladimir Labzin 
Kutsutud  Tõnu Meijel, Aivi Kulla,  
Puudus  Bruno Nopponen 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD: 
1. Parastartide lisamine 2019.a. EMV lühiraja programmi 
2. Gümnasiaad 2020   
3. Audentese ujumisgrupi treeneri konkurss alates 2020 sügis. 
4. 2019 parimate ujujate ja treenerite valimine – kriteeriumid. 
5. PM MV kriteeriumide kinnitamine, delegatsiooni kinnitamine ja esindaja määramine. 
6. Mix teateujumiste rekordite määramine. 
7. Avaveeujumise ja masterujumise komisjoni punktid. 
8. Järgmise TrKJuhatuse koosoleku toimumisest. 
9. Muud küsimused. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
1. Parastartide lisamine 2019.a. EMV lühiraja programmi 
EULile laekus Paraujujate pöördumine: 
Palume ka sel aastal arvestada lühiraja Eesti meistrivõistlustel paraujujatega. 50m selili- , 
vabaujumine ja liblikat (rinnuli juhul kui on vähemalt 4 osalejat) lisada programmi enne 
tavastarte 
OTSUSED (edastamiseks EULi juhatusele): 

1.1. Lisada parastardid 2019.a. EMV lühiraja programmi 
1.2. Kutsuda paraujujate ametlik esindaja/kohtunik osalema võistlustele 
1.3. Paluda paraujujatel hoojaja alguses teada anda on osalussoovidest Eesti MV-l, et 

lisada parastardid juhenditesse juba kohe. 
 

2. Gümnasiaad 2020  
2020 a. Gümnasiaad toimub 17-24 oktoobril Jinjiangis, Hiinas. 
Vanusekategooriad on poiste puhul 2002-2005 sündinud ning tüdrukutel 2003-2006.  
Registreerimise faas 1 avanes 15 oktoober 2019.  
Täpsed osalemistingimused on hetkel veel teadmata. 
Majutus ja toitlustus on osalejatele tasuta, tasuma peab 100 eur litsentsi. Hetkel pakutakse 
ka soodustingimusi lendamiseks Xiamen Airlines’iga. 
Swimming  

EVENTS AGE CATEGORY  

Boys  
 Freestyle: 50m, 100m, 200m, 400m, 4x100m  
 Backstroke: 50m, 100m, 200m  
 Breaststroke: 50m, 100m, 200m  
 Butterfly: 50m, 100m, 200m  

2002 
2003 
2004 
2005 



 Medley: 200m, 400m, 4x100m  
Mixed events (2 female and 2 male swimmers):  

 Freestyle: 4x100m  
 Medley: 4x100m  

Girls  
 Freestyle: 50m, 100m, 200m, 400m, 4x100m  
 Backstroke: 50m, 100m, 200m  
 Breaststroke: 50m, 100m, 200m  
 Butterfly: 50m, 100m, 200m  
 Medley: 200m, 400m, 4x100m  

Mixed events (2 female and 2 male swimmers):  
 Freestyle: 4x100m  
 Medley: 4x100m  

2003 
2004 
2005 
2006 

 
OTSUSED: 

2.1 Pille Talil saata klubidele/treeneritele Gümnasiaadi info ja uurida välja järgmiseks 
TrKJuhatuseks kes sooviks sõita. 
2.2 Järgmiseks TrKJuhatuse koosolekuks välja selgitada kriteeriumid (mitu alale, arv 
jne) ja siis määrata EULi poolsed tingimused. 

 
3. Audentese ujumisgrupi treeneri konkurss alates 2020 sügis.  
Igal alaliidul on võimalik tutvuda Audentese poolt koostatud konkursitingimusetega ning 
25.novembriks saata omapoolsete, spordialaliidu enda poolt oluliseks peetavad täiendavad 
tingimused, nõudmised. Samuti ettepanekud võimalike kirja pandud punktide täiendamiseks 
ja muutmiseks. 
Hetkel on see vaid konkursi tingimuste väljakuulutamine, millele tuleb täiendavalt iga 
alaliiduga koostöös lisaks kirja panna konkreetne treeneri ametijuhend. 
Ajakava treenerite värbamiseks on järgmine: 
5.-25.11.2019 konkurssi tingimuste kooskõlastamine alaliitudega 
Detsembris 2019 – konkurssi välja kuulutamine ja sooviavalduste esitamise tähtaja 
kinnitamine (iga alaliiduga lepime selle eraldi kokku, mis kuupäevaks peavad kandidaadid 
oma sooviavaldused esitama) 
Jaanuar-veebruar 2020 kandidaatidega vestluste pidamine (Audentes, vastav spordialaliit, 
EOK) ja värvatavate välja selgitamine, ka lepingu tingimuste (koos ametijuhenditega) kokku 
leppimine ja 2020.a 1.septembril Audentese spordigümnaasiumi treeneritena tööd 
alustavate treenerite välja kuulutamine 
Märts 2020 töölepingute sõlmimised algusega 1.09.2020 
Aprill 2020 uute õppursportlaste vastuvõtukatsete läbiviimine 
Juuni 2020 uute õppursportlaste kinnitamine vastuvõtukomisjonis ning nendega lepingute 
sõlmimine 
OTSUSED: 

3.1 Uurida välja ja lisada ka palgatingimused 
3.2 Konkursi aega paluda pikendada kuni jaanuari keskpaigani. 

 
4. 2019 parimate ujujate ja treenerite valimine – kriteeriumid. 
Kriteeriumid 2018.a: 
1. Kõrgeim koht tiitlivõistlustel.  



-              Arvesse minev koht peab olema vähemalt poolfinaali koht.  
-              Eelistatud on 50 meetrise ujula tiitlivõistlustel saavutatud koht.  
2. Parima tulemuse FINA punktid.  
3. Vastava vanuseklassi püstitatud rekordid.  
4. Nominentide võrdsuse korral ka vastava vanuseklassi Eesti MV tulemused 
OTSUSED (edastamiseks EULi juhatusele): 
 4.1 Mitte muuta 2019.aasta parimate valmise kriteeriume 
 4.2 Vanusegruppide treeneritel saata Pille Talile parimad 3 ujujate koos tulemustega  

4.3 Alates 2020 arutada TrKJuhatuses võimalikke muutusi (järjestada võistlused 
täpsemalt, viia läbi nö rahvahääletus vms) 

 
5. PM MV kriteeriumide kinnitamine, delegatsiooni kinnitamine ja esindaja määramine. 
TrKJuhatus on teinud allolevad otsused meili teel, nüüd kinnitada antud otsus ka 
protokolliga. 
OTSUSED: 
5.1 Kinnitada käesolevad PMMV 2019 kriteeriumid: 

•  Normiks on min FINA punktid juunioride vanuseklassile - 550 FINA punkti ja 
täiskasvanutele – FINA 600 punkti.  
•             Punkte saab täita vaid alal, mis on vastaval vanuseklassil kavas.  
•             Punkt peab olema täidetud 15 kuulisel perioodil enne võistluste algust 
•             Kui juunior soovib ujuda 50 meetriseid distantse peab tal täis olema 600 
FINA punkti. 
•             Normipunktid võivad olla ujutud nii 25 kui 50 meetrises ujulas, kusjuures 
50m   vaadatakse ujutud aja punktiväärtust FINA 50 m tabeli alusel. 
•             Kui sportlasel on olemas kriteeriumiga nõutud punktid ainult ühel alal, siis 
võib valida ka piiramatult lisaalasid ka ilma 550 punktita, tingimusel, et osaleb ka 
sellel alal, milles punktid täis. 

FINANTSEERIMINE 2019: 
EUL toetus sportlastele enne võistlust - 100% (sõidukulud + majutus), kes on täitnud 
A normi 
EUL toetus sportlastele tagantjärgi - 100% (sõidukulud + majutus) A-normi täitnud 
sportlastele (ainult individuaaldistantside puhul). 
EUL toetus treeneritele - 100% (sõidukulud + majutus) EUL peatreeneri/esindaja osas 
+ parima A-normiga sportlase treeneri osas (kes peab olema samuti abiks teistele 
ujujatele koha peal). 

5.2 Käesolevate (ja ka noorte PMMV) kriteeriumite üle alustada arutelu 2020 aasta esimesel 
TrKJuhatuse koosolekul. 

5.3 PMMV EULi esindaja on Toni Meijel. Delegatsiooni kuulub 47 inimest. 
 
6. Mix teateujumiste rekordite määramine. 
OTSUS: 
Töötada välja ja kinnitada järgmisel koosolekul mix teateujumiste normatiivid kõikidele 
vanuseklassidele alates 2020, võttes aluseks 31.12.19 seisu. 
 
7. Avaveeujumise ja masterujumise komisjoni punktid. 
OTSUS (edastamiseks EULi juhatusele): 
Nõustuda Avaveeujumise ja masterujumise komisjoni alljärgnevate otsustega. 



1. Avaveeujumise tiitlivõistlustele lähetamise kriteeriumid. 
1. Avaveeujujad esitavad oma järgmise aasta tiitlivõistluste plaanid septembri 
lõpuks Avaveeujumise komisjonile ja EULi juhatusele. 
2. Tiitlivõistlustele lähetamise aluseks on 2 viimase hooaja FINA/LENi 
tiitlivõistlustel või mõnel karikaetapil osalemine. 
3. Juhul kui peab kandidaate reastama või valima, teeb sellekohase ettepaneku 
EULi juhatusele Avaveeujumise komisjon, lähtudes ujujate eelnevatest tulemustest, 
kusjuures eelistatud on kõrgema kategooria võistlused, võrdluse aluseks vahe 
parimatega ning enam soositud on 10km distantsi (OM ala) sooritus. 
4. EULi esindaja/treeneri lähetamise ettepaneku võistlejatega kaasa, teeb 
ujujate soovil Avaveeujumise komisjon EULi juhatusele. 

2.  Uued vanuseklassid avaveeujumises. 
Järgida FINA ja LEN juuniorite tiitlivõistluste vanuseklasside jaotust ning sellest 
lähtuvalt teha ettepanek EULi võistluste üldjuhendisse: 
Vanused seisuga 31.detsember. 
• 14-15 a poisid ja tüdrukud. Lapsevanema nõusolekul ka 12-13 aastased, kes on 
eelnevalt osalenud mõnel avavee seeriavõistluse etapil (2km ja rohkem) 
• 16-17 a poisid ja tüdrukud 
• 18-19 a poisid ja tüdrukud 

3.  2019 parimad avaveeujujad ja mastersid. 
Tulemused: 
Eesti MV 5 KM 
Võitis Paavo, Pius oli teine kaotusega 0,55% 
Saar esikoht 
Eesti MV 10 KM 
Võitis Pius, Paavo oli teine kaotusega 4,5% 
Saar esikoht 
MM 5 KM 
Liivandi 53., kaotus võitjale oli 23,1% 
Paavo 53 kaotus võitjale 12,6% 
Pius 56., kaotus võitjale 15,9% 
MM 10 KM 
Liivandi 64., kaotus võitjale oli 25,0% 
Pius 72., kaotus võitjale 20,4% 
Seeriavõistlustel sai Paavo 5 esikohta, sama palju teisi kohti Piusil. 
Seeriavõistlusel Saar esikoht. 

OTSUSED avalikustatakse 11.01.2020 toimuval parimate galal: 
 
8. Järgmise TrKJuhatuse koosoleku toimumisest. 

 Järgmine TrKJuhatuse koosolek toimub 11.12.19 e-koosolekuna. Koosoleku 
punktideks 2019 parimate kinnitamine ja esitamine juhatusele, Gümnasiaadi 
tingimused ja mix teadete normatiivide kinnitamine. 

 Järgmine korraline koosolek toimub 9.01.2020, päevakorras NS teateujumiste 
lisamine, aasta parimate kriteeriumid, Põhjamaade MV kriteeriumid. 

 
 
 


