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PÄEVAKORD: 

1. Komisjonide ja töögruppide moodustamisest.  

2. Noorteraha jagamise kord 2021 aasta tulemuste põhjal.   

3. Täiendused koondisekriteeriumide korda. 

4.  Põhjamaade noorte MV 2021, pealepääsu kriteeriumid. 
5. Baltimaade MV 2021, pealepääsu kriteeriumid. 
6. Noortesarja etappide toimumisest, kevad 2021. 
7.  Muud küsimused. 
 

OTSUSED JA ARUTELUD: 

1. Komisjonide ja töögruppide moodustamine. 

Simon Renno käis TrKJuhatuses selgitamas EULi juhatuse nägemust EULi juurde loodatavatest 

töögruppidest. Osad töögrupid loob ja nende tegevust korraldab TrkJuhatus, osad EULi juhatus. 

 
 

2. Noorteraha jagamise kord 2021 aasta tulemuste põhjal.  LISA 1 

Vastavalt TrKJuhatuse poolt algatatud 2020.aasta Nooreraha jagamise korra parandamise 

ettepanekule, tegi TrKJuhatuse vastavasisuline töögrupp uude korda järgmised parandused (lisas 

jäetud punaseks): 

- Noorteraha jagatakse vanusele kuni 19.a., vanused arvestatakse aasta lõpu seisuga, mitte 

sünnikuupäeva põhiselt nagu siiani oli. 

- Lisati punkt Tulemuslikkus. Klubi tulemuslikkuse pingerida kujuneb 25m ja 50m ujulas ujutud 

tulemuste põhjal (noored - 50 parimat poissi ja tüdrukut, juuniorid - 25 parimat poissi ja tüdrukut.   



- Antud korraga selgitatakse ka klubide üldine paremusjärjestus reitingukohtade alusel aga 

seda järjestust kasutatakse omavalitsustele pingerea esitamiseks ja see ei lähe rahaarvetusse. 

OTSUS:  

Nõustuda töögrupi ettepanekutega ja esitada antud töödokument arutamiseks ja kinnitamiseks EULi 

juhatusele. 

 

3. Täiendused koondisekriteeriumide korda LISA 2 

TrKJuhatus tegi mitmeid parandusi ja ettepanekuid sügisel EULi juhatusest tagasi saadetud 

Koondisekriteeriumide korda ja saadab töödokumendi uuesti EULi juhatusele arutamiseks ning 

kinnitamiseks (muudatused punasega). 

 

4.  Põhjamaade noorte MV 2021, pealepääsu kriteeriumid 

 Võistlus toimub 10.-11.07.2021 Leedus. 

 Normitäitmise periood 01.08.2020 – 10.06.2021.  

 Pärast 10.06. kedagi ära lükata  ei saa, vabadele kohtadele võimalik lisada. 

 Normatiivide aluseks – A-norm on 4.koht eelmisest võistlusest, norm nõrgemaks ei lähe.                                                                                                            

 Delegatsiooni kandideerimise võimalus alates 550st FINA punkist, 4 parimat alale. 

 550 FINA punkti täitnud ujujad saavad valida ka teisi alasid kui mahuvad 4 parima hulka (pikal 

distantsil 800/1500m – 2 parima hulka) või vabadele kohtadele. 

 Punktinormiga ujujate puudumisel  saab peale kaks parima tulemusega ujujat igale alale. 

 Alates 05.aprillist (pärast Eesti MV) koostab Aivi Goole Drives nimekirjad ja pingeread alade 

lõikes, mida jooksvalt saab täiendada.  

 Viimane regamise tähtaeg - 16. juuni.  

 Finantseerimine                                                                                                                        

- A-norm  100 % , teised oma finantseeringul                                                                                                    

- Tagant järele toetatakse A-normi täitjat 100%                                                                                                

- Esindaja 100%                                                                                            

- Parim treener 100% 

 

5. Baltimaade MV 2021, pealepääsu kriteeriumid 

 Võistlus toimub 06. - 07.märts 2021, Leedus, Klaipedas. 

 Osalemiseks peab ujujal olema 525 FINA punkti ja kuuluma eriolukorras võistlemiseks 

kinnitatud koondislaste nimekirja https://www.swimming.ee/wp-

content/uploads/2021/01/Ujumiskoondis-treeninguteks-20.01.21-seisuga.pdf 

 2 ujujat igale alale pääseb peale ka 525 FINA punktiga ujujate puudumisel 

 Juhend 

http://ltuswimming.com/images/stories/Varzybos/2021/Baltic_states_2021_FINAL.pdf 

 Finantseeritakse 12 parimat punktitoojat igas vanusegrupis + vanusegrupi treenerid (arvesse 

läheb osalustasu 10 eur, transport ja majutus). 

 Vanusegruppide peatreenerid suhtlevad ujujate/klubidega ja koostavad oma vanusegrupi 

nimekirjad. 

 

 

 

https://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2021/01/Ujumiskoondis-treeninguteks-20.01.21-seisuga.pdf
https://www.swimming.ee/wp-content/uploads/2021/01/Ujumiskoondis-treeninguteks-20.01.21-seisuga.pdf
http://ltuswimming.com/images/stories/Varzybos/2021/Baltic_states_2021_FINAL.pdf


6. Noortesarja etappide toimumisest kevad 2021. 

Kui valitsus leevendab võistluste korraldamise kriteerume ja kõikidel on võimalik võistlustest osa 

võtta, siis korraldada Noortesarja II etapp järgmiselt: 

Tartu tsoon 

 Lõuna-regioon – 13.märts 2021, Tartu Aura, korraldaja USK 

 Ida-regioon – 13. märts 2021, Sillamäe, korraldaja Sillamäe Kalev 

Tallinna A ja B tsoon – 14.märts, Sõle, korraldaja KUK 

III etapi ja finaali osas võetakse otsus vastu seejärel, kui on selgunud, millal II etapp toimuda saab. 

 

7. Muud küsimused. 

Järgmisel koosolekul: 

- Juhenditekomisjonil (Mihhail Strungar, Toomas Kleesment, Vladimir Labzin, Toni 

Meijel, Tõnu Meijel) koostada 2020/21 hoojaja puuduolevad juhendid (EMV, Eesti 

karikavõistlused, NS finaal) 

- Eelmisel korral algatud teema - kas Eesti rekordeid võiks hakata arvestama mitte 

sünnikuupäeva põhiselt, vaid ujuja sünniaasta põhiselt (ehk jooksva aasta lõpuni). 

Antud teemat arutada nii teiste klubidega/treeneritega ja võtta edaspidi uuesti 

TrKJuhatuse koosoleku päevakorda. 


