
Eesmärk EUL juhatuse koosolek  

Kuupäev 17.02.2021 

Osalejad  Simon Renno, Erkki Vapper. 
Zoomi kaudu - Ken Tomson, Erko Tamuri, Peeter Matt, Karol Kovanen, 
Paavo Koch. 

Puudusid Henri Alt, Toni Meijel 

Osalejad, Kutsutud Pille Tali, Mihhail Strungar 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
1.            Täiendused koondisekriteeriumide korda. 
2.            FINA projekti rahade jagunemine 2021.a. 
3.            Kohtunike Kogu põhikiri, esimehe kinnitamine 
4.  Komisjonide ja töögruppide moodustamisest. 
5.            Noorteraha jagamise täiendatud kord (2021a. tulemuste põhjal).   
6.            Eneli Jefimovale stipendiumi määramine (EOK toetuse alusel). 
7.  Avaveeujumise 2021.a kalendri ja 2021.a. Seeriavõistluse juhendi kinnitamine. 
8.  Noorterahade kinnitamine 2021.aastaks (2020 aasta tulemuste ja korra järgi). 
9.            2021.a. võistluskalendri uuendamine  
10.          Muud küsimused. 
 
ARUTELUD ja OTSUSED: 
1.            Täiendused koondisekriteeriumide korda.  
Trkjuhatuse uus koosseis võttis hooaja alguses juhatuse poolt tagasilükatud dokumendi uuesti käsile ja 
mitmete ühiste koosolekute põhjal esitab muudatusettepanekud kehtivasse korda.  
EULi juhatus arutas koosolekul koos peatreener Mihhail Strungariga esitatud ettepanekuid. 
OTSUSED: 

- iga juhatuse liige töötab antud dokumendi läbi ja esitab oma ettepanekud ning tekkivad 
küsimused kirjalikult hiljemalt 26.02.21 
- EUL bürool lisada dokumendile  ka kõikide koondislaste lepingute staatused seisuga 17.02.21  
koos sportlike eesmärkidega hooajaks 2020/2021 ning planeeritav eelarve. 

 
2.            FINA projekti rahade jagunemine 2021.a. 
2021. aastal on kasutada FINA toetust summas ca 21 000 eurot (25 000 USD).  
Projekti taotlus on tehtud kahele rahakasutamise otstarbele – 7000 eur EULi kodulehe arendusele, 14 
000 eur koondislaste välislaagrite toetustele. 
OTSUSED: 

- I poolaastal eraldada FINA laagritoetust (kuludokumentide alusel)  - 1000 eur absoluudile (v.a 
MM B-normitäinud), 750 eur juunioridele: 

1. Gold 1000 eur 
2. Romanjuk 1000 eur 
3. Jefimova 1000 eur 
4. Zaitsev 1000 eur 
5. Zirk 1000 eur 
6. Allikvee 1000 eur 
7. Valdmaa 750 eur 
8. Boitśuk 750 eur 
9. Plavadre 750 eur 
10. Lihhats 750 eur 

 
- Ülejäänud 5000 eur jätta lisanduvatele koondislastele, treeneritele ja II poolaasta laagrite jaoks. 



- Vajadusel teha projekt poolaastal ümber ning kasutada kodulehele arvestatud summat 
suuremalt laagrite toetuseks. 

 
3. Kohtunike Kogu põhikiri, esimehe kinnitamine. 
27.01.21 toimunud EULi Kohtunike Kogu ettepanekud EULi juhatusele: 

- Kinnitada EULi Kohtunike Kogu esimeheks FINA kohtunik Mihhail Strungar. 
- Kinnitada tehtud parandusettepanekud Kohtunike Kogu põhikirja. LISA 1. 

OTSUSED: 
- Kiita mõlemad ettepanekud heaks. 
- Kohtunike Kogul esitada ettepanekud 2021. aasta eesmärkideks järgmiseks EULi koosolekuks. 

 
4. Komisjonide ja töögruppide moodustamisest.  
Simon Renno tegi ülevaate 10.02.21 TrKJuhatuse koosolekust , kus lepiti kokku, et osad töögrupid 
moodustab TrkJuhatus  ja osad EULi juhatus.  
EULi juhatus teeb eraldi koosoleku töögruppide teemal lähiajal.  

 
 
 
5. Noorteraha jagamise täiendatud kord (2021a. tulemuste põhjal).  
TrKJuhatuse poolt algatatud 2020 aasta Noorteraha jagamise korra parandamise ettepanek tekkis seoses 
sellega, et antud raha eesmärki – jagada toetus klubide vahel tulemuslikkuse alusel, eelmine kord ei 
täitnud. TrKJuhatuse vastavasisuline töögrupp analüüsis erinevaid võimalusi ja tegi uude korda järgmised 
parandused. 
Põhilised muudatused: 
- 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 ega  lähe noorteraha arvestusse. 
OTSUS: 

- Kiita heaks esitatud muudatused ja kinnitada Noorteraha jagamise kord 2021.a. tulemuste kohta 
(LISA 2). 

 
6.            Eneli Jefimovale stipendiumi määramine (EOK toetuse alusel). 
EOK lisas Eneli Jefimova alates jaanuarist 2021 C kategooria sportlaste 50% toetuse peale. 
Vastavalt sellele otsusele, määrata Enelile igakuine stipendium summas 500 eurot kuni EOK toetuse 
laekumise tähtaja lõpuni. 
 
 



 
 
7.  Avaveeujumise 2021. aasta kalendri ja 2021.a. Seeriavõistluse juhendi kinnitamine.  
OTSUSED: 

- Kinnitada avaveeujumise 2021. aasta võistluskalender ja 2021.a. Seeriavõistluse juhend. (LISA 3 
ja LISA 4). 

- Järgmiseks EUL juhatuse koosolekuks esitada ka EMV 5/3km ning EMV 10km võistluste juhendid. 
 
8.  Noorterahade kinnitamine 2021.aastaks (2020 aasta tulemuste ja korra järgi). 
OTSUS: 
Vastavalt KultMini poolt 2021.aastaks määratud toetussummale ja EULi poolt 2020. aastaks kehtestatud 
rahajagamise korrale, määrata liikmesklubidele järgmised toetused. (LISA 5). 
 
9.            2021.a. võistluskalendri uuendamine.  
Seoses ära jäänud ja edasilükatud võistlustega, kinnitada uuendatud võistluskalender. (LISA 6). 
 
10. Muud küsimused. 
              EULi Üldkoosoleku korraldamisest. 

o Korraldada Üldkoosolek aprillis, leida selleks sobiv kuupäev. 
o Lisada Üldkoosooleku päevakorda lisaks 2020.a majandusaasta aruande kinnitamisele ka 

vajalikud muudatused EULi põhikirja (büroo koostab ettepanekud) ning liikmetele 
tutvustamiseks arengukavast tulenevad eesmärgid 2021.aastaks. 

 
 
 
 
 
  


