
Eesmärk EUL juhatuse e-koosolek 

Kuupäev 26.05.2020 

Kellaaeg 
 

Asukoht e-koosolek 

Osalejad  Simon Renno, Karol Kovanen, Erko Tamuri, Peeter Matt, Tõnu Meijel, 
Pille Pokk, Erkki Vapper, Toni Meijel, Vadim Ivlijev 

Kutsutud  

Puudujad  

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 

1. Eesti meistrivõistlused 2020 (pikk rada) korraldamine. 
 
1. Eesti meistrivõistlused 2020 (pikk rada) korraldamine  
 

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 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. 

 

Analüüsi tulemused: 

70% klubide sportlased saavad suvel treenida, 30% klubidel see võimalus hetkel puudub. 

Veetreeningu võimalus puudub peamiselt Ida-Virumaa klubidel ja Wiru Swim’il. Eesti MV-l 

potentsiaalselt startivate sportlaste arvust moodustab see selgelt alla 20% sportlastest. 

 

Alternatiivide analüüs: 

Augustikuus toimuvatele Eesti MV-le on välja pakutud kaks alternatiivi: 

1) Teha pika raja Eesti MV sügisel, nt novembris, ja lühiraja Eesti MV detsembris (või vastupidi), 

kõik vanuseklassid koos. 

Kuigi selle alternatiivi puhul oleks võistlusteks valmistuvate sportlaste arv suurem, siis tähendaks see, 

et viimase Eestis toimunud suurvõistlustega jääks vahet lausa 11 kuud, omades negatiivset mõju 

sportlaste motivatsioonile. Lisaks muutuvad noorte ja juunioride vanuseklassid augusti lõpus. Kahe 

järjestikuse tiitlivõistluse kasu on kindlasti väiksem, kui hajutatud võistluste puhul. 

 



2) Jätta 2020 Eesti MV ära. 

Eesti MV on ajaloos jäänud ära vaid ühel korral sõja tõttu. Traditsioone ja järjepidevust arvestades 

peaks Eesti MV ärajätmine olema viimane valik kui tõesti muud alternatiivi ei ole. 

 

Kuigi Eesti MV korraldamine augustikuus ei ole ideaalne, on EUL juhatuse hinnangul tegu hetkel 

parima alternatiiviga. 

- Augustikuu võistlusteks on võimalus treenida üle 80% EMV tasemel sportlastest, mis tagab 

selle, et jagatavad meistritiitlid ei ole erakorralise aasta tõttu moraalselt madalama 

väärtusega; 

- võistlusteks valmistumiseks jääb basseinide avamisest arvates ligi 3 kuud; 

- suur osa sportlastest on võistlusteks valmistumisel võrdses seisus; 

- annab saavutussportlastele pärast üle 2-kuulist pausi veetreeningust ning mitmete võistluste 

ärajäämist eesmärgi, mille nimel uuesti treenima hakata; 

- 2019/2020 noored ja juuniorid saavad ametliku hooaja sees enne vanuseklasside muutust 

parimad välja selgitada; 

- võistluste korraldamine augusti keskel annab sportlastele võimaluse sügishooaja vahel 2-

nädalaseks suvepuhkuseks; 

- rahvuslike tiitlivõistluste vahele ei jää ebamõistlikult pikka pausi ning need, kes otsustavad 

augustikuu EMV-l mitte võistelda, saavad uuesti võistelda detsembris lühiraja EMV-l; 

- jätkub Eesti MV traditsioon ja järjepidevus. 

 

OTSUS: 

Tuginedes ülaltoodule, otsustas EUL juhatus: 

Korraldada Eesti meistrivõistlused 2020 augustis, aga mitte enne 14.08.2020. Noorterahade 

jagamise punkte nende võistluste paremusjärjestuse eest erandkorras ei anta. TrkJuhatusel 

palume võimalikult kiiresti määrata võistluse täpsed kuupäevad ja töötada välja programm ning 

võistlusjuhend vastavalt võistluste ajal kehtivatele tingimustele. 

 

EULil aidata maksimaalselt kaasa läbirääkimistel ujulatega, et ka 30% klubidest saaksid oma 

kodukohas treenida või kaasa aidata alternatiivsete lahenduste leidmisel (nt laagrid kohtades, kus 

saaks treenida). 

 

 


