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PÄEVAKORD: 
1. EMV normide analüüs 2020/ 2021. 
2. Noortesarja võimalike muudatuste analüüs. 
3. Ettepanek - kuulutada avalikult selle hooaja NS lõppenuks ja teha mälestusmedalid 
kõigile kvalifitseerunutele. 
4. Muud küsimused. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 

1. EMV normide analüüs 2020/ 2021 
Mihhail Strungar ja Vladimir Labzin koostasid EMV tulemuste põhjal analüüsi, kuidas 
mõjutaks erinevate normide kehtestamine osalusele alade lõikes. LISA 1. 
Arutelu käigus jäädi arvamusele, et minna edasi analüüsiga 380/360/340 FINA punkti 
arvestusega kuid eraldi vaadata alasid, kus vahetus ei tule täis. 
OTSUSED: 
Töötada antud tabelite analüüsiga edasi ning järgmiseks koosolekuks koostada ka 
analoogsed analüüsid juunioride ja noorte EMV normide osas 360/340/320/300 FINA punkti 
alusel. 
 
Arutati ka kehtivat no-time´iga EMV-le pealesaamist (absoluudiklassis) ning leiti, et see ei ole 
olnud mõistlik ja otstarbekas ning sellest tuleks loobuda.  
Mihhail Strungar tegi ettepaneku arutada EMV normitäitmise ajalise piirangu kaotamist. 
Arutelu käigus tegid TrKJuhatuse liikmed järgmisi ettepanekuid sellel teemal: 
- kõik, kes on täitnud kunagi hetkel kehtiva normi ja see on tõendatav, pääsevad starti 
- piirata normitäitmist 5 aastase ajaperioodiga 
- piirata normitäitmist 18 kuuse ajaperioodiga 
- teha erisusi, näiteks koondislastele või välisklubides alaliselt treenivatele vms. 
- määrata samad tingimused ka noortele ja juunioridele 
OTSUS: 
Arutada seda teemat ja tehtud ettepanekuid edasi järgmisel TrKJuhatuse koosolekul. 
 

2. Noortesarja võimalike muudatuste analüüs. 
 
Eelmise TrKJuhatuse koosoleku otsusena jäi teha analüüs Noortesarja uute 
muudatusettepanekute kohta tsoonide ja etappide osas. 
Büroo koondas kokku kõik plussid ja miinused, mis on NS tsoonide kokkuviimisel ja 4-
etapilisena korraldamisel. LISA 2. 



Olemasolevast analüüsist selgus, et enamuses TrKJuhatuse liikmetest (Heidi Kaasik, Bruno 
Nopponen, Andrei Divissenko, Gunnar Tõnning, Martin Liivamägi – pooldas 4 etappi) arvas, 
et muudatuste tegemiseks puudub hetkel alus ja põhjus. 
Eriarvamusele jäänud TrKJuhatuse liikmed (Vladimir Labzin, Mihhail Strungar, Toni Meijel) 
aga leidsid, et millise Noortesarja süsteemiga jätkata on EULi strateegiline otsus ning vana 
süsteemiga edasi minnes pidurdub ujujate tehniline areng, tulemuste areng, treenerite 
areng ning Eesti ujumise üldareng pikaajalises perspektiivis üldiselt. 
 
Teiseks arutati 50m distantside vähendamist NS programmis. Kõik liikmed olid selle poolt, et 
võtta programmist välja 50m selili- ja vabaltujumised. 
OTSUS: 
Järgmiseks koosolekuks Toni Meijelil üle vaadata NS programm ja viia sisse 50m distantside 
muudatused. 
 

3. Ettepanek - kuulutada avalikult NS 2019/2020 hooaeg lõppenuks ja teha 
mälestusmedalid kõigile kvalifitseerunutele. 

 
TrKJuhatus arutas antud ettepanekut ning leidis, et sügisest, kui võiks alles olla võimalik NS 
selle hooaja finaal veel ära pidada, on osadel noortel juba vanuseklassid muutunud. Sellest 
olenevalt oleks mõistlik kuulutada 2019/2020 hooaja Noortesari lõppenuks. Kuna kahe etapi 
põhjal ei ole võimalik paremusjärjestust koostada, kõikidele osalejatele nö mälestusmedaleid 
tellida, graveerida ja laiali jaotada oleks kulukas ning keerukas, siis teha juhatusele ettepanek 
lõpetada NS 2019/2020 hooaeg ja bürool mõelda välja, kuidas kõiki osalejaid meeles pidada.  
 

4. Muud küsimused 
 

 Arutada treeneritega ideed ja võimalusi korraldada ujujatele n-ö klubideüleseid Eesti 
MV-si teistel spordialadel 

 Arutada noortetreeneritega võistlustrikoode kasutamist nooremas vanuses. 

 Järgmine koosolek 13.mai 2020. 
 
 
 
 
 
 


