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PÄEVAKORD: 
1. Avaveeujumise 10km Eesti MV uue kuupäeva määramine. 
2. EULi juhatuse 17.06.20 koosoleku punkt nr.2 otsuse  - Eesti MV korraldamine ja programm - 
muutmine 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
1. Avaveeujumise 10km Eesti MV uue kuupäeva määramine. 
Tuginedes Avaveekomisjoni ja TrKJuhatuse ettepanekule, määrab EULi juhatus avaveeujumise 10km 
Eesti MV uueks toimumisajaks 8.augusti 2020. 
Selgituseks: 
• Avaveeujumise kalender sai kinnitatud enne kui määrati Eesti MV kuupäevad Tartus.  
• Eesti MV avaveeujumise 10km stardis pidi toimuma 1.augustil 2020. 
• Eesti MV kuupäevade määramisega (3) 4-6.augustiks tekkis olukord, kus avaveeujumise 10km 
võimalikud osalejad, kes soovivad startida ka Eesti MV-l Tartus, peaksid 10km starti minema 2-3 
päeva enne Eesti MV-i. 
• Meie ujumise võimalikku ühist kandepinda arvestades (avaveeujumine ja basseiniujumine) 
on mõistlik avaveeujumise EMV 10 km nädala võrra edasi lükata 8. augustiks 2020. 
• Algselt sellel nädalavahetusel toimuma pidanud ja kalendris olnud Piirissaare avavee võistlus 
jääb ära. 
 
2. EULi juhatuse 17.06.20 koosoleku punkt nr.2 otsuse  - Eesti MV korraldamine ja programm - 
muutmine 
17.06.20 otsus: 30.juunil valib EUL juhatus , arvestades sel hetkel kehtivaid valitsuse poolt kinnitatud 
reegleid, kumma programmi alusel Eesti MV-d korraldatakse. Selle põhjal teavitab EUL büroo klubisid 
võistlustele pääsenud ujujatest. 
 
Kuna spordiringkonnast on tulnud signaale 50% täituvuse piirangute võimaliku leevendamise osas 
järgmisel Eesti Vabariigi valitsuse kabinetistungil 02.07.2020 ja tuginedes klubide Eesti MV-te 
tavaprogrammi registreerunute suurele osalussoovile (22 klubi ja 250 ujujat),  
 
OTSUSTATI lükata allolevad otsused edasi 03.juuliks 2020: 

- 03.07.2020 teeb EUL juhatus otsuse, kumma programmi alusel Eesti MV korraldatakse 
- kui valituks saab eriolukorra programm finaalidega, saavad klubid pärast esialgsete 
paremusjärjestuste avaldamist 3 tööpäeva jooksul eemaldada sportlastelt alasid (juurde 
lisada ei saa), mille järel võivad võistlejate (max 12 parema) hulka pääseda 
paremusjärjestuses järgmised sportlased. Kõik sportlased, keda nimekirjast 3 päeva jooksul ei 
eemaldata, peavad olema valmis parimate sekka pääsedes võistlustel startima! (erandiks 
arstitõend) 
- võistlustele registreerimine ja võistlemine on sportlase (alaealise puhul-lapsevanema) omal 
vastutusel. 
- tavaprogrammi puhul pikendada ülesandmist vastavalt EULi võistluste üldjuhendile 
- kui tervisekriisi olukord peaks riigis halvenema, võib juhtuda, et võistlused tuleb tühistada. 



 


