
EULi 2020. aasta tegevuskava ja kriisiolukorra ülevaade. 

2020 aasta algselt planeeritud tegevustest sai läbi viidud suurematest üritustest 2019. aasta parimate 

gala ning osaletud Balti MV-l Riias. 

15.märtsil välja kuulutatud eriolukord seiskas ujumisliidu ja ujumisklubide tavategevuse. Tühistati ka 

kõik Eesti-sisesed ja rahvusvahelised võistlused. Kõik FINA ja LENi võistlused lükati edasi 2021. 

aastasse. 

Märtsis ja aprillis tegid ujumisklubid e-treeninguid vastavalt riigi poolt kehtestatud korrale ning 

jätkusid ka tavapärased TrkJuhatuse ning EULi juhatuse koosolekud veebipõhiselt. 

18.03.2020 koosolekul otsustas EUL juhatus tühistada eriolukorra tõttu kõik EUL võistlused kuni 1. 

maini 2020 ning võtta eesmärgiks korraldada ära jäävad võistlused sobilikul ajal pärast eriolukorra 

lõppu, jättes ujulate avamise ja esimeste võistluste vahele vähemalt kuus nädalat treeningperioodi. 

15.04.2020 koosolekul pikendas EUL juhatus mainitud perioodi ja tühistas võistlused kuni 2020 juuni 

lõpuni. Täiendavalt kuulutas EUL juhatus TrkJuhatuse ettepanekul 29.04.2020 lõppenuks Noortesarja 

hooaja, kuna sügisest muutuvad vanuseklassid ja nii suure osalejate arvuga lastevõistluse 

korraldamine enne septembrit oleks tervislikel kaalutlustel liiga riskantne. 

Eriolukord kestis Eestis kuni 17. mai ja alates 18. maist lubati jätkata basseinides ujumistreeninguid. 

20.05.2020 koosolekul arutas EUL juhatus 13.05.2020 TrkJuhatuses arutlusel olnud ettepanekut 

korraldada ujumise Eesti MV augustis 2020.Juhatuse seisukoht oli, et Eesti MV korraldamiseks 

augustis peab olema tagatud, et suurel enamusel Eesti MV tasemel sportlastest on võimalik 

võistlusteks basseinides treenida. Juhatus palus EUL bürool konsulteerida klubide ja treeneritega ning 

analüüsida, kui suurel osal EMV taseme sportlastest oleks augustikuus toimuvateks Eesti MV-ks 

võimalik treenida. Vastavalt TrKJuhatuse ettepanekule planeeritakse korraldada 2020. aasta Eesti 

MV-d 4.-6.augustil 2020.aastal, täpne programm ja võistlusjuhend vajab TrkJuhatuse ja EUL juhatuse 

kinnitust 

Mai teisest poolest taastus ka ujumisliidu tavategevus, koostati avaveeujumise kalender ja kinnitati 

võistlusjuhendid, viidi läbi EKR ujumistreenerite kutseeksam. 

2020.aasta teine pool on mõjutatud palju möödunud eriolukorrast, kuid olulisemad planeeritud 

tegevused on: 

Eesti MV 2020 – august 

Ujumistreenerite sügisseminar – september 

EULi juhatuse valimised – oktoober 

EULi TrKJuhatuse valimised – oktoober 

Osalemine MK etappidel ning Põhjamaade MV-l Rootsis 

Uue EULi arengukava kinnitamine 

Uute ujulate valmimisele kaasaaitamine 

 


