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1. Hetkeolukord - 2019/2020 kalender, EULi tiitlivõistlused. 

TrKJuhatus arutas tekkinud olukorda riigi, mis mõjutab ka alaliidu treening- ning 
võitlustegevust ja võttis vastu edastamiseks EULi juhatusele järgmised 

OTSUSED: 
- pidada kinni riigi poolt kehtestatud korrast, mis määrab, et kõik spordivõistlused on 
tühistatud kuni 01.maini. 
- üritada mitte ära jätta ühtegi EULi kalenderplaanis olevat võistlust (sh. Eesti KV ja 
Noortesarja III etapp) 
- vastavalt olukorrale leida aprillis ära jäänud võistlustele alternatiivsed kuupäevad. 
- jätta 6 nädalane periood ujulate avamise ja esimese võistluse vahele. 
- jälgida olukorda pidevalt ja vajadusel koguneda weebikoosolekuks 3-päevase 
etteteatamisega. 
- korraline TrKJuhatuse koosolek toimub 08.aprillil. 
 

2. EMV normid 2020/2021 hooajaks, arutelu. 

TrKJuhatus arutas mis võiks olla ja mis peaks olema aluseks, et EMV norme muuta. 

Mihhail Strungar teeb järgmiseks korraliseks koosolekuks analüüsi, võttes aluseks eelmise 
Eesti MV tulemused ja võimaliku normipiiri 350 FINA punkti. Seejärel vaadatakse selle normi 
mõju  eraldi kõikide alade lõikes. 

Samuti arutatakse järgmisel koosolekul normide ajaperioodi kehtestamist. 

3. NS muudatused 2020/2021 hooajaks, arutelu. 

Käesoleva hooaja Noortesarja põhjal on laekunud mitmeid ettepanekuid muudatuste 
tegemiseks järgmiseks hooajaks. Toni Meijel võtab järgmiseks korraliseks koosolekuks kõik 
ettepanekud kokku ja analüüsib, milline on positiivne mõju Noortesarjale nende muudatuste 
sisseviimisel. 



4. 2020 aasta EMi ja JEMi normitähtaegade muutmine. 

Seoses tekkinud olukorraga teha EULi juhatusele ettepanek muuta 2020.aasta EMi ja JEMi 
normitäitmise tähtaegasid, mis korra järgi on kaks kuud enne võistluse algust (ehk hetkel 
EMil 11.03.20 ja JEMil 17.05.20.)  

Uus normitäitmise tähtaeg määrata vastava võistluse juhendist lähtuvalt maksimaalse 
võimaliku ajaperioodiga (majutuse ja ülesandmisega tulenevalt). Bürool anda kubidele 
tagasisidet kui juhenditest see kuupäev selgub. 

5. Koondiste tegevuse analüüs 2017-2020. 

Peatreeneritel esitada järgmiseks korraliseks koosolekuks omapoolne analüüs eelneva nelja 
aasta koondise perioodi kohta – koondisesse pääsemise kriteeriumid, finantseerimine, 
tegevused, juhtimine, välisvõistlustele pääsemine jne. 

6. Gümnasiaadi infot  

Pille Tali võttis ühendust Eesti poolse projektijuhiga ja sai vastuseks: 

Ehkki hiinlased kinnitasid märtsi alguses Belgradi üldkogul, et ettevalmistused Gümnasiaadi 
toimumiseks jätkuvad, siis praeguste sündmuste keerises on Gümnasiaadi toimumine ikkagi 
suure küsimärgi all. 

Rääkisin täiendavalt Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni spordidirektoriga. 
Hetkeseisuga on kõik nende (ISF) korraldatavad võistlused kas edasi lükatud või tühistatud. 
Gümnasiaadi toimumise osas tehakse tema sõnul otsus mai kuus, enne kui koolidel 
suvevaheaeg hakkab. 

Arvestades seda ahelreaktsiooni, mis COVID-19 endaga kaasa toob, sh pikaajalised 
majanduslikud mõjud - reisipiirangud, turismiettevõtete ja lennufirmade pankrotistumised 
jne, ma praegu väga optimistlik ei ole. 

Samas ei ole mõtet sündmustest ette rutata ja jääme äraootavale seisukohale. Selge on see, 
et täna mitte keegi ei riski lennupileteid osta, aga esmane regamine on meie poolt tehtud ja 
jälgime pingsalt sündmuste käiku. 

Ehk sellest tulenevalt lükkub ka ujujate normitäitmise tähtaeg edasi vähemalt kuni mai 
lõpuni. Täpsemat kuupäeva arutada järgmisel korralisel koosolekul. 


