
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 

11.11.20 kell 10.30 

Osalesid: 

Vello Liivamägi, Aleksander Rosenblat, Bruno Nopponen, Katriin Kersa, Vladimir Labzin, Mihhail 

Strungar, Toni Meijel, Heidi Kaasik, Aivi Kulla, Tõnu Meijel, Pille Tali. 

Kutsutud Simon Renno 

Puudusid 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. TrKJuhatuse esimehe valimine. 
2. TrKJuhatuse kodukorra määramine. 
3. Eesti 2020.a NJMV lühirajas – teatevõistluste võistkondade osalus. 
4. 2020.aasta Noorterahade jagamise ettepanekud arvestades erilolukorda ja –tingimusi.  
5. EULi liikmesklubidest võlgnikud.  
6. Tööplaanid järgmisteks koosolekuteks. 
7. Muud küsimused. 

 

ARUTELU JA OTSUSED: 

1. TrKJuhatuse esimehe valimine. 
Esimehe kandidaadiks esitati üks liige – Mihhail Strungar. 
Avalikul hääletamisel oli poolt 8 liiget, üks erapooletu (Heidi Kaasik), üks ei hääletanud (Mihhail 
Strungar) 
OTSUS: Kinnitada järgmist 4-aastast TrKJuhatuse tegevusperioodi juhtima Mihhail Strungar. 

 
2. TrKJuhatuse kodukorra määramine. 

 Meililistid – moodustada trkj@swimming.ee meililist, kuhu kuuluvad lisaks liikmetele veel 
Pille Tali ja Toomas Kleesment 

 Koosolekute kuupäevad – korralisteks koosolekute kuupäevadeks on iga kuu teine 
kolmapäev, kell 10.30 – 13.00 (max). 

 Koosolekute kokkukutsumine, päevakorra kujunemine – koosolekud kutsub kokku juhatuse 
esimehe ettepanekul büroo. Päevakord kujuneb büroo, juhatuse esimehe ja - liikmete 
ettepanekutest. Päevakord saadetakse välja nädal enne koosolekut, päevakorda puudutavad 
materjalid eelneval esmaspäeval. 

 Koosolekute vormid – füüsiline, zoomikoosolekud, e-koosolekud. Liikmed võivad vajadusel ja 
etteteatamisel osaleda ka füüsilisel koosolekul zoomi kaudu. E-koosolekutel kinnitatavate 
otsuste puhul peavad andma oma vastuse e-maili teel kõik liikmed. 

 Protokollide koostamine, ülevaatamine ja kinnitamine – protokollid koostab büroo ja 
kinnitavad TrKJuhatuse kõik liikmed, protokolliprojekti väljastamisest kahe tööpäeva jooksul. 
Kui liige ei ole määratud ajaks midagi teatanud, arvestatakse tema nõusolekuga. 

 Koosolekute aruteluteemade (tööversioonid) konfidentsiaalsus – TrKJuhatuse liikmetel lasub 
konfidentsiaalsuse nõue, mis puudutavad veel tööversioonis olevaid teemasid ja otsuseid. 

 
8. Eesti 2020.a NJMV lühirajas – teatevõistluste võistkondade osalus  

Vastavalt arutelule Eesti noorte- ja juunioride lühiraja MV-te ülesandmise teemal, tehti 
järgmised täiendused (täiendused boldis): 
• Startipääsenud ujujate nimekirjad koos nelja varuga saadetakse klubidele üle 
kontrollimiseks 12.11.2020 
• Klubid saavad vajadusel teha muudatusi kuni 14.11.2020 kell 23:59 

mailto:trkj@swimming.ee


• Startipääsenud ujujate nimekirjad saadetakse uuesti klubidele 15.11.2020 
• Klubid saavad teha varude osas muudatusi kuni 17.11.20 kell 09.00  
• Stardiprotokollid väljastatakse 48 tundi enne ehk hiljemalt 18.11.2020 kell 9:00 
• Teatevõistlused toimuvad ainult õhtustes osades. Igast klubist ainult üks võistkond 
alale, aegade põhjal moodustatakse kuni kaks vahetust mõlemale vanuseklassile.  
• Teatevõistluste lisaregistreerimiseks saata alad, ajad ja nimed otse e-mailile 
voistlused@ujumiskool.ee hiljemalt 12.11.20 kell 21:00. 
 

9. 2020.aasta Noorterahade jagamise ettepanekud arvestades erilolukorda ja -tingimusi  
2020.aasta tulemuste põhjal 2021 aastal laekuva ja jagatava Noorteraha kehtiv kord: 

https://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2020/11/Noorteraha_jagamine_2020.pdf 

Arvestades aga 2020 aasta eriolukorda ja –tingimusi, teeb TrKJuhatus EULi juhatusele 

alljärgnevad ettepanekud: 

- Noorteraha jagatakse vanusele kuni 19.a. (jooksva aasta lõpuni). 

- Kogusummast 25% läheb EULi üldeelarvesse võistluste korraldamiseks, tiitlivõistlustele 

lähetamiseks ja muudeks spordialasteks toiminguteks. 

- Ülejäänud 75% -st lahutatakse: 

2020. aasta rekordid (ca 10%) 

2019 ja 2020. aasta kohad tiitlivõistlustel (ca 40%) 

Baasraha (ca 15%) 

Üljäänud osa jagatakse 2019-2020. aasta reitingutabelite alusel (ca 35%) 

10. EULi liikmesklubidest võlgnikud.  
Kuna mitmed liikmesklubid on ujumisliidule võlgu ja mõnede võlad ulatuvad juba paari aasta 

taha aga hetkel puudub bürool õigus selles osas midagi ette võtta, tegi EULi büroo 

TrKJuhatusele ettepaneku, et klubidele, kes ei ole 1.detsembri seisuga võlgnevusi 

likvideerinud, mitte kanda üle neile määratud Noorteraha viimast osa vaid jagada see 

eelnevalt kokkulepitud alustel ümber teistele klubidele. 

TrKJuhatus arutas antud teemat ja otsustas teha EULi juhatusele järgmised ettepanekud: 

- Nõustuda büroo ettepanekuga (poolt 8, vastu 1 - Bruno Nopponen, erapooletu – Vladimir 

Labzin) 

- Võlgnike Noorterahadest ülejääv summa jagada võrdselt kolme parima klubi vahel 

eelmise aasta arvestuses (poolt 6, vastu 1 – Bruno Nopponen, erapooletuid 3 – Aivi Kulla, 

Vladimir Labzin, Vello Liivamägi). 

11. Tööplaanid järgmisteks koosolekuteks –  
TrKJuhatus võttis oma tööplaani järgmised teemad: 

- Komisjonide ja töögruppide moodustamine – kalendrikomisjon, 
juhenditekomisjon, tippspordikomisjon, kohtunike-võistluskorralduse komisjon, 
Audentese komisjon 

- Eesti MV juhend 
- Eesti karikavõistluste juhend 
- EULi võistluste üldjuhendi ülevaatamine 
- Ettepanekud koondiste tegevuse koordineerimiseks 2021/2022 hooajast. 
- Noorteraha jagamine ja reitingud omavalitsustele 

 
12. Muud küsimused. 

- Eesti 2020.aasta lühiraja meistrivõistluste korraldamisest. 
TrKJuhatus tegi ettepaneku EULi juhatusele ja büroole, alustada Eesti absoluudi lühiraja MV-e 
korraldamise läbirääkimisi Kalev SPA-ga (eelistatud kuupäevad 20.-22.12, järgmised valikud 
21.-23.12.20, 16.-18.12.20). 

https://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2020/11/Noorteraha_jagamine_2020.pdf

