
EUL Treenerite kogu juhatuse Zoomi koosolek. 
03.09.20 kell 10.30 

Osalesid: 

Pille Tali, Andrei Divissenko, Mihhail Strungar, Toni Meijel, , Vladimir Labzin 

Kutsutud Aivi Kulla, Tõnu Meijel  

Puudusid Martin Liivamägi, Bruno Nopponen, Heidi Kaasik 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. TrKJuhatuse uue koosseisu valimised, sügis 2020.  

2. 2020/2021 EULi võistluste juhendid.  

3. NS etappide ja finaali 2020/2021 hooaja korraldajad, nõuded korraldamisele. 

4. Põhjamaade MV 2020, detsembris Rootsis. NSFi ettepanek. 

5. Treenereid puudutavad aruteluteemad Sügisseminaril. 

 

ARUTELU JA OTSUSED: 

1. TrKJuhatuse uue koosseisu valimised, sügis 2020 

        - Väljavõte EULi Treenerite kogu tegevusjuhendist (kinnitatud 24.01.2018) 

6. TrKJ valimiste kord: 

6.1. Kandidaate saavad esitada kõik EULi liikmesklubide treenerid neli nädalat enne 

valimisprotseduuri algust. 

6.2. Ühest klubis võib esitada piiramatu arvu kandidaate. 

6.3. Kõik kandidaadid peavad kinnitama oma nõusolekut, teavitades sellest kirjalikult EULi 

sekretariaati. 

6.4. Kõikidel kandidaatidel on võimalus esitada omapoolne tutvustus. 

6.5. Kõikide kandidaatide nimekiri koos tutvustustega edastatakse EULi sekretariaadi poolt 

kõikidele EULi klubidele ning treeneritele ja avaldatakse EULi kodulehel vähemalt kolm nädalat enne 

valmiste protseduuri algust. 

7.            Hääletamine: 

7.1.        Hääletamine on elektrooniline, vastavalt selleks loodud keskkonnas 3 tööpäeva jooksul. 

7.2.        Hääletada saavad kõik EULi liikmesklubidesse kuuluvad ujumistreenerid alates EKR 5 

treeneritasemest.  

7.3.        Vastavalt EKR tasemele on treeneril hääli vastavalt: 

-              EKR 5 treener 1 hääl/ühe kandidaadi kohta 

-              EKR 6 treener 2 häält/ühe kandidaadi kohta 

-              EKR 7 (8) treener 3 häält/ühe kandidaadi kohta 

7.4          Hääletada saab max 9 kandidaadi poolt. 

8.            Hääletamistulemuste arvestamine: 

8.1.        Kandidaat saab oma hääletamistulemuse tema poolt antud häältesumma alusel. 

8.2.        Enim hääli saanud 9 kandidaati osutuvad valituks Eesti Ujumisliidu treenerite kogu juhatusse 

kuid mitte rohkem kui 2 treenerit ühest klubist. 

8.3.        Võrdsete häälte korral saavad sisse kõik 9.koha häältearvuga kandidaadid. 

 

- Pille Tali on tellinud Spordiregistrilt elektroonilise hääletuse korraldamise platvormi ning see 

saab valmis oktoobri alguses.   

 

- Valmiste ajaline graafik (lähtuvalt ülaltoodud korrast): 

01.10.20  Treenerid (või klubid) esitavad kandidaadid büroole 



08.10.20  Nimed ja tutvustused avalikustatakse 

29-31.10.20   TrKJuhatuse valimised weebis, Spordiregistri keskkonnas 

05.11.20  Avalikustatakse tulemused (hiljemalt)  

11.11.20  TrkJuhatuse korraline koosolek ja uue juhataja valimised 

 

2. 2020/2021 EULi võistluste juhendid.  

OTSUSTATI: 

- 2020 aastal toimuvad lühiraja Eesti MV-te juhendeid (nii noored+juuniorid kui absoluut) 

mitte muuta.  

- 2021 aasta võistlusjuhenditega tegeleda edasi uue TrKJuhatuse koosseisuga. 

 

3. NS etappide ja finaali 2020/2021 hooaja korraldajad, nõuded korraldamisele. 

3.1 Nõuded Noortesarja etappide korraldajale.  

TrKJuhatus arutas eelmise aasta etappide korraldust ja OTSUSTAS kehtestada ühised nõuded: 

• Võistlus toimub vastavalt FINA reeglitele ja etappide juhenditele, peakorraldaja on Eesti 

Ujumisliit koostöös korraldavate klubidega. 

• Võistlusi võib läbi viia vähemalt 6 rajaga 25 m ujulas ja kasutades vähemalt 

poolelektroonikat. Finaalis kohustuslik 8 rada ja täiselektroonika. 

• Seliliujumises peab võimaldama ujujatel kasutada jalatugesid. 

• Igal etapil peab osalema vähemalt üks FINA kohtunik 

• Võistluste korraldusmeeskond tuleb kooskõlastada vähemalt 3 (kolm) päeva enne etapi 

algust EULiga 

• Etappide protokollid ja osalenud kohtunike nimekiri tuleb saata hiljemalt 2 (kaks) päeva peale 

võistluste lõppu meilile estswim@swimming.ee ja protokollid ka Swimrankingusse 

 

3.2 NS etappide 2020/2021 hooaja korraldajad. 

Etappe korraldada soovinud klubid esitasid oma ettepanekud büroole. 

Kattuvad etappide korraldajad olid Pärnu-Kalevi Ujumiskool, YESS – Sillamäe, Kohtla-Järve-Keila (fin). 

 TrKJuhatus otsustas jagada etapid hetkel alljärgnevalt.  

 Bürool uurida Pärnu SK valmidust etappi läbi viia vastavalt kinnitatud nõuetele (ajavõtt, 

kohtunikud jne) ning jätta varusse Kalevi Ujumiskool.  

 Samuti jätta igaks juhuks seoses Kohtla-Järve uue ujula valmimisega varusse Sillamäe ning 

finaali puhul Keila. 

 

4. Põhjamaade MV 2020, detsembris Rootsis. NSFi riikide ettepanekud. 

Põhjamaade MV 2020 Rootsis ei toimu, need lükatakse aasta võrra edasi. 

02.09.20 toimunud NSFi selleteemalisel veebikoosolekul pakuti välja kaks varianti: 

 Kuupäev Tallinna A tsoon Tallinna B tsoon Tartu tsoon 

I etapp 31.10.-01.11.2020  Kalevi Ujumiskool 
(Sõle) 

Kalevi Ujumiskool 
(Sõle) 

YESS, Tartu 

II etapp 06.02.-07.02.2021 
 

Pärnu SK, Pärnu 
 

Pärnu SK, Pärnu 
 

USK, Tartu 
 

III etapp  
10.04.-11.04.2021 

 

 
Keila Swimclub, Keila 

 

 
Keila Swimclub, Keila 

 

     Kohtla-Järve 
varus 

Sillamäe  

Finaal      05.06.2019      EUL / Kohtla-Järve  
 

varus  EUL /Keila 
 

 



- kas teha samadel kuupäevadel (5.-6.12.20) PM MV juhendi ja programmi järgi, iga üks oma 

riigis,  tulemused pannakse Lenex failidega kokku ja saadakse paremusjärjestus.  

- või arvestada riikide meistrivõistluste tulemusi ja selle järgi reastada paremad. 

TrKJuhatus arutas järgmisi variante: 

- Võimalusel korraldada võistlused PMMV kuupäevadel kolmeosalisena, otseste finaalidena, 

samadel alustel, mis on kehtinud eelnevalt PMMV-l osalemiseks.  

- Teha ettepanek Lätile ja Leedule, et korraldada need võistlused samadel alustel koos Lätis. 

OTSUSTAS: 

Bürool uurida Läti ja Leedu ning meie klubide arvamust ning siis minna antud küsimusega edasi. 

 

5. Treenereid puudutavad aruteluteemad Sügisseminaril. 

- TrKJuhatuse valmistest, Pille Tali teeb ülevaate 

- Treeneri kutseandmisest, Pille Tali teeb ülevaate 

 

 


