
   
 

   
 

Eesmärk EUL juhatuse Zoomi koosolek  

Kuupäev 20.01.2021 

Osalejad  Simon Renno, Ken Tomson, Erko Tamuri, Toni Meijel, Peeter Matt, Karol 
Kovanen, Erkki Vapper, Paavo Koch, Henri Alt 

Puudusid  

Osalejad, Kutsutud Pille Tali 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
1. Kirsti Mäesepa ülevaade tegevustest. 
2. EULi 2021 aasta eelarve kinnitamine. 
3. Komisjonide ja töögruppide moodustamine. 
4. OM-ile saajate kriteeriumid kui normitäitjaid ei ole. 
5. 2021 aasta tiitlivõistluste normide ja normitäitmise tähtaegade kinnitamine. 
6. 2020 aasta parimatele sportlastele ja treeneritele stipendiumide määramine. 
7. EUL juhatuse eelmise koosoleku punkt 2. - 2020.a parimad sportlased ja treenerid, täiendamine. 
 
OTSUSED JA ARUTELUD. 
1. Kirsti Mäesepa ülevaade tegevustest. LISA 1. 
Kirsti Mäesepp esitas ülevaate oma planeeritud tegevusest. Edaspidi soovib juhatus kokkuvõtet 
ujumise algõpetuse tegevustest kord kvartalis, järgmine kord märtsi korralisel juhatuse koosolekul. 
 
2. EULi 2021 aasta eelarve kinnitamine. LISA 2. 
EULi juhatus kinnitas büroo ja Erko Tamuri poolt koostatud ning koosolekul esitatud EULi 2021.aasta 
eelarve. Eelarves on planeeritav miinus 24 660 eurot, mis tingitud osade tulude laekumisega 
2020.aastasse, mille kasutamine aga toimub 2021.aastal. Seega 2021 eelarve miinus on planeeritud 
katta 2020 tulemi arvelt. 
 
3. Komisjonide ja töögruppide moodustamine. 
16.01.21 toimus EULi juhatusel koos peasekretäri Pille Taliga antud teemal ühine koosolek. Selle 
koosoleku kokkuvõttest teeb president Simon Renno ülevaate TrKJuhatuse järgmisel korralisel 
koosolekul 10.02.2021. 
 
4. OM-ile saajate kriteeriumid kui normitäitjaid ei ole. 

EUL juhatus soovis TrkJuhatuse arvamust teemale – kui Tokyo OMile A-normiga ujujat 
määratud tähtajaks ei ole (27.06.2021) siis pääsevad OM-ile B-normiga ujujad - üks naine ja üks 
mees. EULil tuleb sel juhul see valik ise teha ja 27.06.2021 seisuga need sportlased EOK-le esitada. 

TrKJuhatus arutas antud teemat ja tegi juhatusele järgmised ettepanekud: 
- Kuna EUL on Tokyo 2020 osas juba otsuse vastu võtnud, et - normi mittetäitmise 
puhul sõidab OM-ile kvalifikatsiooniperioodi lõppedes parim FINA punktiga ujuja oma OM-i 
alal mis on ujutud 50m basseinis ja FINA poolt normitäitmise võistlusena kirjas oleval 
võistlustel – siis seda otsust hetkel muuta ei oleks sportlaste suhtes õiglane. 
- Küll aga arvestada alates uuest OM-i tsüklist parima määramisel kriteeriumit, mis 
näitab ujuja ajalise tulemuse % OMi A-normist. 

OTSUSED: 
- EULi juhatus nõustus TrKJuhatuse ettepanekuga mitte muuta Tokyo 2021. aasta olümpiaks 

kehtestatud korda ehk- normi mittetäitmise puhul sõidab OM-ile kvalifikatsiooniperioodi 
lõppedes parim FINA punktiga ujuja oma OM-i alal, mis on ujutud 50m basseinis ja FINA poolt 
normitäitmise võistlusena kirjas oleval võistlustel. 



   
 

   
 

- Kui kõrgeima FINA punktiga sportlane ei ole saanud OMiks treenida, et olla võistlustel 
tippvormis (kas haigestumise, koroonakriisi, treeningvõimaluste puudumise vms põhjusel), 
siis on EUL juhatusel erandkorras õigus lähetada OMile tugevuselt järgmise punktiga 
sportlane. Asjaolude hindamiseks on EULi juhatusel ja peatreeneritel õigus küsida ülevaadet 
OMile kandideeriva ujuja  detailsest treening- ning võistlustegevusest. 

- Uute kriteeriumude määramiseks järgmiseks olümpiatsükliks teha eraldi arutelu uue 
olümpiatsükli alguses. 

 
5. 2021 aasta tiitlivõistluste normide ja normitäitmise tähtaegade kinnitamine. 
TrKJuhatus tegi oma 13.01.21 koosolekul ettepanekud normide ja normitähtaegade määramiseks. 
Protokolli väljastamise järgselt tegi TrkJuhatus EULi juhatuse koosolekule antud päevakorrapunkti 
veel paar parandust ja täpsustust: 

- Normitäitmise alguskuupäeva määramisel on aluseks on võetud 15 kuud võistluse alguse 
kuupäevast  

- EMi, JEMi ja EM lühiraja alguskuupäevade aastaarvud on saanud ekslikult üha aasta võrra 
varasemaks.  

- JEMi ja EMi (pikk rada) puhul arvestada normitäitnuteks ka 2020. aastal sama võistluse normi 
täitnud ujujad kui nad vastavad vanusele ja on endiselt aktiivselt selleks võistluseks 
valmistumas.  

Euroopa MV 2021 (pikk rada)  
- Võistlus toimub 10.05.2021, Ungaris, Budapestis. 
- Normitäitmise periood 10.02.2020 - 11.04.2021. (Periood lõppeb erandkorras ainult üks kuu 
enne võistluste algust, arvestades treeningutel ja võistlustel osalemise piiranguid ning 2021a. 
Stockholm OPENi kuupäevasid). Arvestatakse ka 2020 aasta EMi normitäitnuid. 
- Normatiivide aluseks  - 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust. 

Euroopa juunioride MV 2021 
- Võistlus toimub (hetkel LENi kalendri järgi) 06.-11.07.2021. Kohta ei ole veel määratud. 
-  Normitäitmise periood 06.04.2020 - 23.05.2021 (periood lühem kui kaks kuud, et arvestada 
ka 2021.a noorte- ja juunioride Eesti MV tulemusi). Arvestatakse ka 2020 aasta JEMi 
normitäitnuid. 
- Normatiivide aluseks  - 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust 

Põhjamaade noorte MV 2021.  
- Võistlus toimub 10.-11.07.2021 Leedus. 
- Normitäitmise periood 01.08.2020 – 10.06.2021 (lõppeb 1 kuu enne võistluste algust).  
- Normatiivide aluseks - A-norm on 4.koht eelmisest võistlusest, norm nõrgemaks ei lähe. 

Euroopa lühiraja MV 2021 
- Võistlus toimub 02. – 07.11.2021. Venemaal, Kazanis.  
- Normitäitmise periood 02.08.2020 - 02.09.2021.  
- Normatiivide aluseks - 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust. 

Põhjamaade MV 2021.  
- Võistlus toimub Rootsis, võistluste kuupäev ei ole veel kinnitatud. 
- Normitäitmise täpse perioodi saab määrata pärast võistluste kuupäeva kinnitamist. Perioodi   
arvestuse aluseks on  - algus 15 kuud enne ja lõpp 2 kuud enne võistluste alguskuupäeva.   
- Normatiivide aluseks - A-norm on 4. koht eelmisest võistlusest, norm nõrgemaks ei lähe. 

OTSUS: 
Kinnitada 2021.aasta tiitlivõistluste normid ja normitäitmise tähtajad vastavalt TrKJuhatuse 
ettepanekule  
 
6. 2020. aasta parimatele sportlastele ja treeneritele stipendiumide määramine. 
OTSUS: 
Tuginedes kehtivale korrale määrata 2020.a parimatele stipendiumid alljärgnevalt: 

- NOORED  - 100 eur 
Eneli Jefimova  



   
 

   
 

Daniil Drozdov  
- JUUNORID – 200 eur 

Laura-Liis Valdmaa 
Kaspar Helde  

- ABSOLUUT – 300 eur 
Eneli Jefimova  
Kregor Zirk  

- AASTA TREENER – 300 eur 
Tom Ruhton 

- AASTA NOORTETREENER – 200 eur 
Henry Hein 

- AASTATE TREENER – 500 eur 
Otto Männa 

 
7. EUL juhatuse eelmise koosoleku punkti 2. - 2020.a parimad sportlased ja treenerid, täiendamine. 
Avalikustada EULi juhatuse protokolli kaudu 2020 aasta parimad sportlased, kandidaadid ja treenerid. 
LISA 3. 


