
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 
12.02.20 kell 10.30  
Tere Tennisekeskuses 
 
Osalesid:  
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Strungar, Martin Liivamägi, Pille Tali, , Bruno Nopponen ja Vladimir 
Labzin 
Kutsutud  Toomas Kleesment 
Puudusid  Andrei Divissenko (etteteatamisel) 
Koosolekut protokollis Pille Tali 
 
PÄEVAKORD: 
1.  Põhjamaade MV kriteeriumid alates 2020 
2.  Gümnasiaad 2020, kriteeriumid 
3.  Kutsekomisjoni tagasiside TrKJuhatuse ettepanekutele. 
4.  Sportlaste klubivahetus. 
5.  Noortesarja võistluskorraldus alates 2020/2021. 
6.  Aasta parimate sportlaste valimise kriteeriumid. 
7.  Avatud Eesti tiitlivõistlused 2020. 
8.  Arutelu noorte võistlustrikoode kasutamise-keelustamise osas. 
9.  Treener S. Mihhailovi pöördumine EULi juhatuse poole. 
10. Muud teemad 
 
OTSUSED JA ARUTELUD: 
1. Põhjamaade MV kriteeriumid alates 2020 
OTSUSED 
Põhjamaade noored (11.-12.07.2020 Leedus): 
- Normitäitmise periood 01.09.2019 kuni 10.06.2020 (10.06.20 kinnitatakse ka delegatsioon) 
- Arvesse lähevad 50m basseini tulemused 
- 4 sportlast alale 
- Punkt 550 ükskõik mis alal annab osalusõiguse 
- Kui ei mahu 4 hulka 550 punktiga, siis võib valida teisi alasid kui on vaba kohta 
- Esmane osalemissoov ja alade esitamine 20.05.20 
Juuniorid ja täiskasvanud (04. - 06.12.20 Rootsi, Stockholm) 
- Normitäimise periood 15 kuud, 03.07.19 – 03.10.20. (03.10.20 kinnitatakse delegatsioon) 
 Arvesse lähevad nii 50m ja 25m basseini tulemused 
- Osalejate arv aladele ei ole piiratud (kui juhend ei määra teisiti) 
- Võistlustele pealepääsuks peab olema täis 600 FINA punkti ükskõik mis alal 
- Punkt 600 annab osalusõiguse ja õiguse valida teisi alasid ilma punktita. 
 
2. Gümnasiaad 2020, kriteeriumid 
Sõita saavad 12 poissi ja 12 tüdrukut (2 ujujat alale) ning 3 treenerit. 
Kuna täpset registreerimise dead-line ei ole korraldaja veel öelnud, siis loodetavasti lähevad arvesse 
veel järgmised võistlused märtsis. 
19-21 märts Leedu ABS MV 
25-26 märts Helsinki Swim Meet 
03-04 aprill Malmsten Open (Stockholm). 
OTSUSED: 

- Kahe ala FINA punktisumma (nendest ainult üks võib olla 50m ala). Arvestatakse ka „kaks 
ujujat alale“ tingimust. 

- Normitäitmise periood 12 kuud. Arvestatakse alates korraldaja dead-linest, kui see 
kinnitatakse 



- Arvesse lähevad 50m basseini tulemused 
- Kaasasõitvad treenerid -  parimate punktisummaga ujujate treenerid 

 
3. Kutsekomisjoni tagasiside TrKJuhatuse ettepanekutele. 
TrKJuhatus tegi EULi Kutsekomisjonile oma ettepanekud, mida Kutsekomisjon ka arutas oma 22.0120 
koosolekul.  
Osade teemadega palus TrKJuhatus aga siiski edasi tegeleda: 
1. Treeneri kvalifikatsiooni kehtivuse aja pikendamine neljalt aastalt viie aastani. 
Liisa Roosi vastus: 5 aastaseks ei saa teha - see on riigiseadus, meie ise ei saa seda muuta, 
Spordiregister peab selleks pöörduma riigi poole 
OTSUS: Algatada Ujumisliidu poolt pikendamise taotlemine. 
 
2. Võimaldada täiendkoolitusena arvestada 12 ak/tundi ka EULi tiitlivõistlustel kohtunikutöös 
osalemist. 
OTSUS: Täpsustada kuidas peab olema see korraldatud. Millal ja kellele teatatakse ja milline 
kohtunikutöö kohustus läheb arvesse. 
 
3. Täiendkoolituse tunde vähendada 40-ni. 
OTSUS: Algatada Ujumisliidu poolt täiendustundise vähendamise taotlemine. 
 
4. Sportlaste klubivahetus. 
TrKJuhatuse ettepanekul uuris Pille Tali teiste alaliitude sportlaste klubivahetuse reglemente. 
Enamusel alaliitudest on see toiming reglementeeritud sarnaselt Ujumisliiduga. Ainult pallimängudel 
on kasutusel ka rahalised summad ülemineku korral. 
OTSUS: 
Jääda EULi võistluste üldjuhendis kinnitatud korra juurde: 
§ XVI   KLUBIVAHETUS 
16.1 Klubivahetuseks loetakse ujuja klubilises liikmelisuses toimunud muutusi. 
16.2 Iga sportlane võib ühel hooajal olla mitme EUL liikme liige, kuid mitte samaaegselt. 
16.3 Sportlase klubivahetuse registreerimise aluseks on vastaval blanketil kirjalik teatis EUL 
sekretariaadile koos lapse (lapsevanema) ning mõlema klubi juhi  kinnitusega.  
16.4 Kui sportlane otsustab klubi vahetada hooaja lõpust kuni 30. septembrini, kogub ta punkte 
uuele klubile, mille liikmeks ta astus. 
16.5 Kui ujuja vahetab klubi pärast 30.septembrit, kogub ta punkte käesoleva hooaja lõpuni 
klubile, mille liige ta enne klubivahetust oli. 
16.6 Klubivahetusega seotud klubivaheliste erimeelsuste puhul saab otsustavaks sportlase või 
tema eestkostja vastav avaldus. 
 
5. Noortesarja võistluskorraldus alates 2020/2021. 
OTSUS: 
Vaadata üle ja analüüsida 2019/2020 Noortesarja korraldust ning teha ettepanekud 2020/2021 
hooaja juhendisse.  
Antud päevakorrapunkt võtta arutluseks järgmisel TrKJuhatusel 11.märtsil ja ettepanekuid 
tutvustada klubidele Noortesarja finaali ajal toimuval koosolekul 06.juunil 2020. 
 
6. Aasta parimate sportlaste valimise kriteeriumid. 
Arutati parimate sportlaste valimise kriteeriume ja arutati järgmisi ettepanekuid: 

- Kriteeriumid võiksid jääda üldiselt samaks: 
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 
- Täpsustada tiitlivõistluste nimekiri ja tähtsus ning millist tulemust arvestatakse FINA punktide 

puhul. 
- Sarnaste tulemuste vms puhul saab lõplikult määravaks TrKJuhatuse hääletus. 
- Lisada Parima Emotsiooni eriauhind 
- Lisada kolme Parima Klubi autasustamine. Kriteeriumid vaja kinnitada. 

OTSUS: arutada teemat edasi järgmisel koosolekul 
 

7. Avatud Eesti tiitlivõistlused 2020. 
OTSUS: 
Teha ettepanek EULi juhatusele, et kõik Eesti MV 2020.aastal (sh noorte ja juunioride MV-d) 
kuulutada avatuks. 
 
8. Arutelu noorte võistlustrikoode kasutamise-keelustamise osas. 
Martin Liivamägi tegi ettepaneku arutada teemat, kas keelustada või kuidas lubada kasutada 
võistlustrikoosid noortel kuni mingi vanuseni. 
OTSUS: 
Martin Liivamägi koostab treeneritele vastava aruteluettepaneku ning saadab treenerite listi. 
Noortesarja finaali ajal toimuval koosolekul võetakse teema päevakorda. 
 
9. Treener S. Mihhailovi pöördumine EULi juhatuse poole. 
Sergei Mihhailov esitas EULi juhatusele omapoolsed ettepanekud EULi tippspordi korraldamise osas. 
EULi juhatus saatis selle pöördumise edasi ka TrKJuhatusele. 
TrkJuhatus tutvus antud punktidega ja OTSUSTAS:  

- Kuna kõik teemad puudutavad uut hooaega, siis võtta S. Mihhailovi ettepanekud arutlusele 
kui toimub uue hooaja tippsporti puudutav koosolek. 

 
10. Muud teemad 

- Toni Meijel tegi ettepaneku, mis leidis kinnitamist TrkJuhatuse poolt - tunnustada Noorte 
sarja finaalis ka võitjate treenerit. Pille Tali tellib medalid. 

- Järgmise TrkJuhatuse koosoleku (11.märts 2020) päevakorda lisada: 

 Noortesarja korraldus 2020/2021 

 Parimate sportlaste valiku kriteeriumite täiendused (võistlused, FINA punktid, klubid) 

 Eesti MV normatiivid 
 
 


