
EULi võistluskorralduse- ja kohtunike töögrupi koosolek. 

07.11.2016 Audenteses 

Osalesid: Kaire Indrikson, Toomas Kleesment, Mihhail Krupnin, Pille Tali, Riho Aljand, Janno 

Jürgenson. 

PÄEVAKORD ja OTSUSED: 

1. Igor Filini küsimus – määramine kohtunikuna EULi võistlustele 2016/2017 hooajal. 

OTSUS: mitte määrata Igor Filinit EULi poolt korraldatavate võistluste kohtunikeks. 

2. Kinnitada ametlikult kohtunikud EULi 2016/2017 hooaja võistlustele 

 17.- 19.12.2016 Eesti lühiraja MV, Tallinn - referii Kaire Indrikson, varus 

Toomas Kleesment, starter Sten Indrikson , varus Pavel Narõškin 

 3.- 4.03.2017 Eesti KV, Tallinn - referii Kaire Indrikson, varus Toomas 

Kleesment, starter(id) Andrei Divissenko. 

 27.05.2017 Noortesarja finaal, Keila - referii Toomas Kleesment, varus Kaire 

Indrikson, starter(id) Pavel Narõśkin ja Eric Roots 

 17.- 19.06.2017 Eesti MV, Tartu - referiid Mihhail Krupnin ja Toomas 

Kleesment, varus Kaire Indrikson, starterid Andrei Divissenko. 

3. FINA kohtunike kriteeriumid. 

- Järgmine esitamine 2019. Toomas uurib, kas on võimalik ka varem vahetada inimest 

teise vastu. 

- Korraga on võimalik – 6 referiid ja 4 starterit 

- Kandideerijatel on vaja: 

 Esitada avaldus EULi büroosse 

 Läbitud 2 tiitlivõistluste abireferii või -starterina (FINA referii vaatluse all) 

 Test võistlusmäärusetest ja võistluste korraldusest (Vladimiri küsimustik + 

lisad + situatsioonijuhtumid). Test ja vestlus viia läbi koos kutseeksamitega 2 x 

aastas – kevadel ja sügisel. 

4. Vabariiklikud kohtunikud. 

 Esitada avaldus EULi büroosse 

 Läbitud 2 võistlust kohtunikuna (Võistluste regefii vaatluse all) 

 Test võistlusmäärusetest ja võistluste korraldusest. Test ja vestlus viia läbi 

koos kutseeksamitega 2 x aastas – kevadel ja sügisel. 

5. Kohtunike vajadus/meeskond EULi poolt korraldatavatel võistlustel. 

8-rajalises ujulas: 

- 4 pöördekohtunikku 

- 8 ajavõtjat 

- 1 vahetuste komplekteerija 



- 1 protokollide ülespanija 

- 1 stiilikohtunik 

- 1 starter 

- 1 referii 

- 1 teadustaja 

- 1 andmete sisestaja 

- 1 ajavõtusüsteemi operaator 

6-rajalises ujulas : 

- 3 pöördekohtunikku 

- 6 ajavõtjat 

- 1 vahetuste komplekteerija 

- 1 protokollide ülespanija 

- 1 stiilikohtunik 

- 1 starter 

- 1 referii 

- 1 teadustaja 

- 1 andmete sisestaja 

- 1 ajavõtusüsteemi operaator 

6. Kohtunike tarifitseerimine. 

Ettepanekud EULi 2017 aasta eelarvesse. 

- Pöördekohtunikud – 15 eur/võistlusosa 

- Ajamõõtjad – 20 eur/võistlusosa 

- Teadustaja, starter, vahetuste ülem – 45 eur/võistlusosa 

- Referii – 60 eur/võistlusosa 

7. Kohtunike tegevuse varustusest 

- Walkie-talkie´d – vajadus max 4 tk. Kui esialgu vahendeid vähe, saab rentida Tartu 

Ujumisklubilt. 

- FINA starteritele, referiidele uued valged kujundusega särgid (3 tk). 

- Digitaalne lasermõõtja - on olemas EULi kontoris 

8. Uurida meie peamistes ujulates mõõdistamise tunnistuste olemasolu  – AURA, 

Kalev, Audentes, Sillamäe, Nõmme, Õismäe, Keila.  

9. Küsimus seoses normatiivide täitmisega.  

Ettepanek lisada võistluste Üldjuhendisse uus paragrahv (XVI) NORMATIIVID. 

Järgmistel kahel paragrahvil muutub numeratsioon. 

§XVI Normatiivid 

Normatiive saab täita vaid võistlustel, mis on kantud EUL, LEN, FINA või mõne muu LEN-i ja 

FINA liikmesriigi kalendrisse, ning mille tulemused edastatakse Swimrankingusse ning 



eeldusel, et ujula pikkus on kontrollitud ja ujula omab vastavat sertifikaati (Eestis toimuvate 

võistluste puhul). 

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste A-normatiivi saab täita vaid elektroonilise -, poolelektroonilise 

ajavõtu või kolme stopperi kasutamise korral. 


