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PÄEVAKORD: 

1. Hetkeolukord - 2019/2020 kalender, EULi tiitlivõistlused. 
2. EMV normid 2020/2021 hooajaks, arutelu. 
3. NS muudatused 2020/2021 hooajaks, arutelu. 
4. Koondiste tegevuse analüüs 2017-2020. 

 
ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Hetkeolukord - 2019/2020 kalender, EULi tiitlivõistlused. 
Pille Tali tegi ülevaate infost, mis bürool on: 
- Audenteses saavad endiselt treenida OMiks valmistuvad sportlased, nende hulgas ka 
meie ujujad. Olukorda hinnatakse koos meedikutega igal laupäeval ning luba treenimiseks 
antakse ühe nädala kaupa. 
- Kultuuriministeerium (Tarvi Pürni sõnul) ei oska hetkel veel prognoosida, millal 
võiksid ujulad avaneda. Pigem näeb ta, et esimesena avanevad nö välitingimustes 
harrastatavad spordialad. 
- Bürool on plaanis teha Tartu linnale ja Aurakeskusele pöördumine, et ujula avataks 
treeninguteks ja võistlusteks eriolukorra lõppedes võimalikult kiiresti ning jättagi avatuks 
kogu suveks. 
- Kuna Budapesti EMi uued kuupäevad (17.-30.08.20) on määratud, tuleb määrata ka 
uus normitäimise perioodi lõpp. Büroo paneb selle punkti otsustamiseks EULi juhatuse 
järgmise koosoleku päevakorda (15.04.20). 
 
OTSUSED: 
- TrKJuhatus jääb seisukohale, et hindab olukorda jooksvalt ning peab kinni eelmise 
koosoleku otsusest - mitte korraldada Eesti tiitlivõistluseid enne eelnevat kuuenädalast 
treeninguperioodi. 
- EM 2020 normitäimise tähtaja osas – kas üks kuu või kaks kuud enne tiitlivõistluste 
algust -  ei ole TrKJuhatusel omapoolseid ettepanekuid. 
 

2. EMV normid 2020/2021 hooajaks, arutelu. 
Mihhail Strungar tegi normide analüüsi, võttes aluseks eelmise Eesti MV tulemused ja 
võimaliku normipiiri 350 FINA punkti. TrKJuhatus analüüsis antud tulemit ja leidis, et kui 
normide tugevdamisega on eesmärk tõsta absoluudivõistluste taset, siis sellise punktisumma 
aluses ei muutu praktiliselt midagi, tase jääb samaks. Leiti, et ühe mõõdupuuga ehk 
punktitasemega läbi alade ei peaks lähenema, eraldi tuleks vaadelda raskematel või niigi 
vähema osalejate arvuga alasid – näiteks 200m liblikat, 400m kompleksi ja omakorda 800m 
ja 1500m normatiive.   



TrKJuhatus viis läbi hääletuse, kas jätkata muutmiseks järgmiste analüüsidega või jätta 
normid samaks, mis olid. Häältetulemusega 5-1, otsustati analüüsidega edasi minna. 
Järgmiseks koosolekuks valmistab Mihhail Strungar ette astmelise normitabeli, arvestades 
koosolekul tehtud ettepanekuid. Vladimir Labzin teeb analüüsi kõikide alade keskmistest 
aegadest. Nende analüüside tulemusel jätkatakse arutelu. 

 
2. NS muudatused 2020/2021 hooajaks, arutelu. 

Käesoleva hooaja Noortesarja põhjal on laekunud mitmeid ettepanekuid muudatuste 
tegemiseks järgmiseks hooajaks. Toni Meijel tegi TrKJuhatusele kokkuvõtte võimalikest 
muudatustest.  

3 põhilist ettepanekut: 
1. Etappidel kõik tsoonid koos 
a) Kaob etappide ebavõrdsus. 
b) Tõuseb tase /tihedam konkurents 
2. 4 etappi + Finaal VS. 3 etapp +Finaal 
a) 4. etapi puhul 8starti/6ala = võimalus parandada tulemust 
b) 4. etapi puhul ühtlasem jaotus hooajale + pikem võistlushooaeg 
3. Nooremale vanuseklassile 100vab ja 100sel, 50vab ja 50sel asemele 
a) Suunata ettevalmistus pikematele distantsidele 
b) Suunata sportlasi/treenereid harjutama ja valima kõrvalalasi (lib ja rin) 
 

Väljavõte presentatsioonist: 

 Osalejad: NS ujub hetkel ca 650 ujujat 
4 vanust 
P 12.a./13.a./14.a./15.a. 
T 11.a./12.a./13.a./14.a. 

 Tsoonid 
Tänane seis 
Tartu tsoon ja Põhja tsoon. Tartu tsoonis ujuvad kõik vanuseklassid ühel võistlusel. Põhja 
tsooni võistlus viiakse läbi eraldi (samas basseinis) - 2 nooremat vanust koos hommikul, 2 
vanemat vanust koos peale hommikupoolset osa 
Ettepanek 
Kõik klubid koos (1 tsoon) 
Võistlus vanuseklassidele viiakse läbi eraldi (võib ka eraldi kohtades) - 2 vanemat vanust 
koos, 2 nooremat vanust koos 

 Etapid: 
Ettepanek      Tänane seis 
4 etappi + finaal     3 etappi + finaal 
Programm:     Programm: 
I ja III etapp sama programm   3 etapi jooksul saab iga  
II ja IV etapp sama programm   ala (6 ala) ujuda 1korra 
Startidest osavõtt max 2 ala/etapp  Sama 
I et okt III nv. (+12ndl aug algus)   I et nov II nv. (+13ndl) 
II et dec II nv. (+8ndl)   II et (+13ndl) 
III et feb II nv. (+8ndl)   III et (+8ndl) 
IV et apr II nv. (+8ndl)   Finaal (+8ndl) 
Finaal jun III nv (+10ndl). 



 Teatevõistlused: 
1 ja 2 vanus ujuvad eraldi 
3 ja 4 vanus ujuvad eraldi (Open) 
Tänases olukorras 3. etapil teatevõistlust pole. 

 
TrKJuhatus arutas esitatud kokkuvõtet ja tehtud ettepanekuid ja leidis, et otsustamistel 
peaks suhtumine olema ettevaatav, perspektiivi tundega aga ka regionaalne. Lähiajal on 
tulemas juurde uusi ujulaid ja uusi võimekaid korraldajaid jne. Samas ei tohiks lõhkuda juba 
seda osa, mis hästi toimib ja muutmisel arvestada ka traditsioone. 
TrKJuhatus viis läbi ka hääletused kolme põhilise muudatuse osas: 

1. Kas korraldada tsoonid koos või eraldi 
2. Kas korraldada 3 või 4 etappi, pluss finaal 
Mõlemal hääletusel jagunesid hääled võrdselt 3-3.  

OTSUS: 
Tulenevalt sellest tulemusest otsustati viia antud punktid edasi järgmisele koosolekule, 
bürool koostada analüüs mis on mõlema muudatuse plussid ja miinused. 

3. Programmi muudatused  - Nooremale vanuseklassile 100vab ja 100sel, 50vab ja 50sel 
asemele. 

Häältega 5-1 oldi poolt kuid täpsemalt otsustati programmi arutada siis, kui kaks 
eelnevat põhilist küsimust on oma lõpliku otsuse saanud.  

Võeti arvesse ka Andrei Divissenko ettepanek  - esimeses kolmes vanuseastmes saab ujuja 
finaalis osaleda ainult juhul kui ta on eelnevalt teinud vähemalt ühe kompleksujumise stardi 
ühel NS etapil hooaja jooksul. 
 

3. Koondiste tegevuse analüüs 2017-2020. 
Peatreeneritel esitasid omapoolse analüüsi eelneva nelja aasta koondise perioodi kohta – 
koondisesse pääsemise kriteeriumid, finantseerimine, tegevused, juhtimine, välisvõistlustele 
pääsemine ja tegid järgmised ettepanekud muudatusteks alates 2020/2021 hooaeg: 

 
MUUDATUSED KOONDISE KRITEERIUMIDES JA FINATSEERIMISES: 
• Koondisesse pääsemise (ABS ja JUN) ja rahastamise arvestuse aluseks ei võeta enam 
FINA punkte. Noortel jääb samaks – 1250 FINA punkti. 
• Koondisesse (ABS ja JUN) pääsevad kõik sportlased, kes on täitnud eelseisva 
tiitlivõistluse (OM, MM, EM, JMM, JEM) normi. 
• Koondislase staatus lõppeb pärast tiitlivõistlust kui tal ei ole järgmise võistluse normi. 
• Peatreeneritel on õigus põhjendatult juhatusele lisada ka normita sportlasi koondise 
nimekirja. 
• Lisada ka JMM EULi finantseeritavate tiitlivõistluste hulka. Eeldusel, et sportlane teeb 
koos treeneri ja alaliiduga hooaja alguses valiku, mis on tema antud hooaja põhivõistlus 
(JEM või JMM). EUL finantseerib neist ühte. Kui klubi saadab sportlase oma kuludega ka 
teisele võistlusele ja sportlane pääseb seal vähemalt poolfinaali, tasutakse talle võistluste 
lähetuskulud tagant järgi. 
• JUN tegevustoetus (1500 eur) makstakse kogu ulatuses välja enne JEMi või JMMi, 
olenemata, millal sportlane normi täitis. Normiga JUN sportlaste puudumise puhul 
makstakse endiselt 3 x 500 eur printsiibil. 
• NOORTEkoondise liikmetele korraldatakse EULi kulul eraldi 3-päevased laagrid (2 x 
aastas - veebr/september) kuni 20 sportlasele. Laagris viia läbi erinevaid arengut 



näitavaid kehalisi teste nii vees kui jõusaalis. Veealust analüüsi, laktaadi- ja koormustesti 
ei ole noortele otstarbekas teha. Nendest testidest vabanevat finantsi kasutada 
rohkemate noorte laagrisse kutsumiseks. 
• ABS ja JUN koondise laagreid jätkata samadel alustel, kuid eeldusel, et laagrisse 
kutsutud sportlaste testitulemuste analüüsidel on kohustatud osalema ka tema treener.  
• Ilma normita sportlaste puudumisel finantseerida nii tegevustoetust kui 
tiitlivõistlustele lähetamist – ABS 2+2, JUN 3+3, NOORED 8 (sootult).  
• Jätkata kolme erineva vanusegrupi peatreeneriga. 
• Kui uued peatreeneri valimised/määramised toimuvad seoses 2020 a. Olümpia 
edasilükkamisega järgmisel aastal, on praegused peatreenerid valmis jätkama veel ühe 
aasta. 
 
TrKJuhatus nõustus antud muudatusetega ja tegi omalt poolt kaks lisaettepanekut: 
 
1. Üleminek NOORED klassist JUUNIORide klassi teha sarnaselt JUN+ klassile ka 

NOORED+ klass. 
Esimest aastat juuniori klassis võistleval noorel, kellel on eelmisest hooajast täis 1250 
FINA punkti (2 ala põhjal -100m ja pikem distants) või saab punktid täis jooksva aasta 
lõpuni, kehtib kuni järgmise hooaja lõpuni NOORTE pakett ilma EULi rahalise 
tegevustoetuseta. Antud ujujate areng vaadatakse peatreenerite ja klubitreeneri poolt 
üle enne uue koondise kinnitamist (1 jaanuar, 1 mai, 1 september). Põhjendatult võib 
ujuja nimekirjast ka eemaldada. 
 
2. Üleminekul JUUNIOR klassist ABSOLUUT klassi viia kahe hooaja peale.  

Esimest aastat absoluudi klassis võistleval juunioril, kellel on eelmise hooajal täidetud 

JUUNIORIDE kriteeriumid, kehtib kaks järgmist hooaega JUUNIORIDE pakett koos EULi 

rahalise tegevustoetusega 1500 eurot - tingimustel 50% toetusest esimesel hooajal, 50% 

toetusest teisel hooajal. Antud ujujate areng vaadatakse peatreenerite ja klubitreeneri 

poolt üle enne uue koondise kinnitamist (1 jaanuar, 1 mai, 1 september). Põhjendatult 

võib ujuja nimekirjast ka eemaldada. 

 

Järgmine TrKJuhatuse koosolek toimub veebikeskkonnas 29.04.20 kell 10.30. 

 


