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PÄEVAKORD: 
 

1. Hetkeolukord EULi treening- ja võistluskalendris. 
2. Koondiste tegevuse analüüs, peatreenerite ettepanekud muudatusteks. 
3. EM Budapesti normitäitmise tähtaja kinnitamine. 
4. EULi 2020 aasta eelarve 3 kuu kasumiaruanne. 
5. EULi 2020 aasta eelarve seoses eriolukorraga. 
6. EULi liikmetele võimaliku abipakkumine seoses eriolukorraga. 
7. Maria Reinile stipendiumi määramine laekunud toetussumma alusel. 
8. EOK Sportlaskomisjoni liikmete ja valimiskomisjoni liikme kandidaatide määramine. 
9. Muud küsimused  

 - Üldkoosoleku kuupäeva määramine 
 

1. Hetkeolukord EULi treening- ja võistluskalendris. 
EULi juhatus arutas infot, mis oli laekunud TrkJuhatuselt, büroolt, ministeeriumitest ja EOK-st ning 
lähtuvalt hetkel olemasolevast olukorrast ning infost. 
OTSUSTAS: 

- tühistada 2019/2020 hooaja teise poolaasta kalenderplaani võistlused perioodil aprill-juuni 
2020; 
- hinnata olukorda jooksvalt ning eriolukorra lõppemise ning uute korralduste ilmnemisel 

arutada nii TrKJuhatuse kui ka liikmeskonnaga võimalusi ja vajadusi ärajäänud 2020. aasta EULi 
võistluste korraldamisest 2020. aasta jooksul. 

 
2. Koondiste tegevuse analüüs, peatreenerite ettepanekud muudatusteks. 

Vanusegruppide peatreenerid tegid juhatusele ülevaate järgmistest muudatusettepanekutest. 
MUUDATUSED KOONDISE KRITEERIUMIDES JA FINATSEERIMISES alates 2020/2021 hooaeg: 
• 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. 
• 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. 
• 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. 
• Ilma normita sportlaste puudumisel finantseerida nii tegevustoetust kui tiitlivõistlustele 
lähetamist – ABS 2+2, JUN 3+3, NOORED 8 (sootult).  
• 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. 
• Tõsta NOORTEtoetust 510-le eurole ja maksta välja samuti kolmes jaos vastavalt koondisesse 
kuulumisele (3 x 170 eur) 
• 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. 
• 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.  
• 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. 
 
Ettepanekud on läbinud TrKJuhatuse koosoleku. 
 
Kuulanud ära peatreenerite ettepanekud, EULi juhatus  
OTSUSTAS: 
- paluda bürool koostöös peatreeneritega lisada muudatusettepanekutele ka finantsanalüüs; 
- jätkata muudatusettepanekute analüüsi eraldi töögrupis koos rahvusvaheliste tiitlivõistluste 
normatiivide määramise alustega, lähtudes Eesti ujumise laiematest strateegilistest eesmärkidest. 
 
 

3. EM Budapesti normitäitmise tähtaja kinnitamine. 
Kuna Budapesti EMi uued kuupäevad (17.-30.08.20) on hetkel LENi poolt kindlaks määratud, tuleb 
juhatusel määrata ka uus normitäitmise perioodi lõpp. Korra järgi peaks tähtaeg olema kaks kuud 
enne võistluse algust, ehk 17.juuni 2020. 
OTSUS: 
Vastavalt tekkinud eriolukorrale ja olemasolevale infole LENi büroo poolt, määrata EMi normitäitmise 
tähtajaks 17.juuli 2020 eeldusel, et võistluste kuupäevadeks jäävad 17.-30.08.2020.  
Kui võistluste kuupäevad peaksid muutuma, vaatab juhatus normitäitmise tähtaja uuesti üle vastavalt 
uuele informatsioonile. 
 

4. EULi 2020 aasta eelarve 3 kuu kasumiaruanne.  
Pille Tali tegi ülevaate EULi 2020 aasta 3 kuu finantstegevusest. Kulud ja tulud on olnud vastavuses 
kinnitatud eelarvega. 
Kuna senini on määramata EULi liikmetele iga-aastase liikmemaksude arvete esitamise tähtaeg, siis   



OTSUSTATI: 
Alates 2021. aastast esitada liikmetele jooksva aasta liikmemaksude arved jaanuarikuu jooksul. 

 
5. EULi 2020 aasta eelarve seoses eriolukorraga.  

Erko Tamuri ja Pille Tali tegid ülevaate riigis kehtestatud eriolukorra mõjust EULi eelarvele. Kui 
sõlmitud lepingud EOK, ministeeriumide ja fondidega ei muutu, püsib EUL enam-vähem eelarve 
piires, kuid kuna väga keeruline on hetkel ette prognoosida nii rahvusvaheliste kui ka riigisiseste 
võistluste toimumist, mis mõjutab väga suures osas ka EULi eelarvet, siis tuleb antud ülevaadet 
pidada jooksvalt. 
OTSUS: 
Pille Talil esitada igaks EULi juhatuse koosolekuks uus analüüs ja prognoos aasta 2020 lõpuni. 
 

6. EULi liikmetele võimaliku abipakkumine seoses eriolukorraga.  
Büroo on olnud ühenduses klubidega ja pakkunud omapoolset abi. Klubidelt on tulnud erinevaid 
mõtteid ja vastavalt alaliidu võimalustele on neid küsimisi ja ettepanekuid ka lahendatud. 
Juhatus arutas antud teemat koosolekul ja otsustas, et ka juhatuse liikmed  püüavad mõelda 
ettevõtlusest paralleele tuues lahendustele, kuidas EUL saaks sportlastele, treeneritele ja 
liikmesklubidele kriisiolukorras toeks olla. Kõik mõtted ja ettepanekud ujumispere liikmetelt EUL 
büroole ja juhatusele on teretulnud! 
 

7. Maria Reinile stipendiumi määramine laekunud toetussumma alusel. 
OTSUS: 
Vastavalt 2020. aasta jaanuaris Vesta Terminalt laekunud toetusele Maria Reini nimele, määrata 
Mariale stipendium sügishooaja võistluste ettevalmistuseks suuruses 1500 eurot.  
 

8. EOK Sportlaskomisjoni liikmete ja valimiskomisjoni liikme kandidaatide määramine. 
EOK on valimas uut Sportlaskomisjoni. Nii sportlaskomisjoni kandidaatide kui ka valimiskomisjoni 
liikmete esitamise tähtaeg on 20. aprill 2020. 
Sportlaskomisjoni kandidaatide esitamine 
Igal EOK liikmeks oleval alaliidul on võimalik sportlaskomisjoni valimistele esitada kuni kaks 
kandidaati. Kahe kandidaadi esitamisel peab üks kandidaat olema naissoost, teine meessoost. 
Soovitame alaliitudel sobivate kandidaatide leidmiseks pidada nõu oma sportlaskonnaga. 
Valimiskomisjoni liikmete esitamine 
Sportlaskomisjoni valimistel saab anda hääle iga alaliidu poolt määratud hääleõiguslik sportlane 
 
OTSUS: 
EUL juhatusele laekunud ettepanekute põhjal kinnitada EUL poolt EOK sportlaskomisjoni 
kandidaadiks Kregor Zirk ja valimiskomisjoni liikmeks Martin Liivamägi. 
 
 

9. Muud küsimused  
 

- Üldkoosoleku kuupäeva määramine. 
Määrata EULi liikmete Üldkoosoleku kuupäevaks 04. juuni 2020 kell 12.00 – 14.00. 
Koosoleku läbiviimise täpsem kord ja päevakava määrata hiljemalt järgmisel korralisel EULi juhatuse 
koosolekul 20.mail 2020 
 
- EULi juhatuse erakorralise koosoleku määramine. 
Korraldada 29.04.2020 EULi juhatuse erakorraline koosolek seoses uue koondisenimekirja 
kinnitamisega alates 01.05.2020. Peatreeneritel koostada nimekirjad vanusegruppide lõikes ja 
esitada need juhatusele hiljemalt 27.04.2020. 
 


