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PÄEVAKORD: 

1. Komisjonide ja töögruppide moodustamine. 

2. Noorteraha jagamine 2020 ja 2021 aasta osas.   

3. Parimate ujujate/treenerite valimisest aastal 2020. 

4. Pöördumised seoses Eesti 2020.a lühiraja MV-ga. 

 

ARUTELU JA OTSUSED:  

1. Komisjonide ja töögruppide moodustamine.  

TrKJuhatus arutas erinevate komisjonide ja töögruppide moodustamist EULi juurde, eesmärgiga 

kaasata rohkem ujumisega tegelevaid inimesi ujumise arengut toetavate ettepanekute ning otsuste 

tegemisel ja elluviimisel ning edastab kokkuvõtte ettepanekutena EULi juhatusele 

 

2. Noorteraha jagamine 2020 ja 2021 aasta osas.   

 

2.1 Noorteraha jagamisest 2020 aasta tulemuste põhjal.   

Kuna see aasta on olnud väga eriline ning paljud klubid ei ole saanud osaleda nii baasraha kui 

tulemuslikkuse punktide saamiseks vajalikel võistlustel, teeb TrKJuhatus täiendused 2020 aasta 

Noorterahade jagamises osas ja esitab järgmised ettepanekud EULi juhatusele: 

- Raha jagamisel arvestada sportlaste tulemuslikkust jooksva aasta 31.12. seisuga, ehk arvesse 

lähevad kuni 2000 sünniaastaga sportlased ja nende tulemused. Kuulumist noorte ja 

juunioride vanuseklassi arvestatakse samuti jooksva aasta lõpuni. 

- Baasraha baasraha jagamisel võtta arvesse nii 2019 kui 2020 aastat.   

- Kui sportlane on vahetanud kahe aasta vahel klubi, siis tulemused lähevad sellele klubile, kus 

antud tulemuse ajal litsents soetatud oli. 

Ehk 2020 aasta Noorterahade jagamise kord oleks: 

- Noorteraha jagatakse sportlastele kuni sünniaastaga 2000, jooksva aasta lõpuni. 

- Kogusummast 25% läheb EULi üldeelarvesse võistluste korraldamiseks, tiitlivõistlustele 

lähetamiseks ja muudeks spordialasteks toiminguteks. 

- Ülejäänud 75% -st lahutatakse: 

 2020. aasta rekordid  

 2019 ja 2020. aasta kohad tiitlivõistlustel (v.a 2020 aasta Eesti MV 50m)  

 Baasraha (2019.a ja 2020.a. arvestuses)  

 Üljäänud osa jagatakse 2019-2020.a. aasta reitingutabelite alusel (klubi kahe 

sportlase parimad tulemused perioodil 01.01.19-31.12.20). Ühe ja sama 

tulemuse eest võib saada punkte kahes reitingus kui tegemist on noore või 

juunioriga. 



2.2 Noorteraha jagamisest 2021 aasta tulemuste põhjal.   

TrKJuhatus otsustas antud dokumendi koostamisega alustada 2020.a. jaanuari alguses kui on 

selgunud 2020 aasta Noorterahade korra alusel selgunud jagamise plussid ja miinused. Kuid 

koosoleku tehti ka kaks ettepanekut uude korda: 

- Sportlaste tulemuste arvestamisel on nõuatav sportlase Eesti spordikodakondsus 

- Hakata arvestama ka poiste ja tüdrukute rekorded (selleks kehtestada tüdrukute rekordid 

seisuga 2020.a.) 

 

3. Parimate ujujate/treenerite valimisest aastal 2020. 

Eelnevalt on kinnitatud järgmised neli järjestikust kriteeriumit aasta parimate valimiseks: 

1. Kõrgeim koht tiitlivõistlustel.  

Arvesse minev koht peab olema vähemalt poolfinaali koht. Eelistatud on 50 meetrise ujula 

tiitlivõistlustel saavutatud koht.  

2. Parima tulemuse FINA punktid.  

3. Vastava vanuseklassi püstitatud rekordid.  

4. Nominentide võrdsuse korral ka vastava vanuseklassi Eesti MV tulemused. 

 

- TrKJuhatus arutas antud erilist võistlusaastat ja tegi ettepaneku vanusegruppide 

treeneritele tuua välja iga vanuse 3-4 parimat ujujat koos tema saavutustega ja 

põhjendustega.   

- TrkJuhatus viib läbi salajase hääletuse esitatud kandidaatide osas ja esitab kandidaadid 

juhatusele kinnitamiseks hiljemalt 06.01.21. 

 


