
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 

05.05.21 kell 11.00 

Osalesid: Mihhail Strungar, Aivi Kulla, Pille Tali, Toni Meijel, Bruno Nopponen, Heidi Kaasik, Vladimir 

Labzin, Tõnu Meijel, Vello Liivamägi, Katriin Kersa, Aleksander Rosenblat. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid - etteteatamisel  

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. Eesti tiitlivõistluste kuupäevad ja kohad 2021 I poolaastal. 

2. Koondiseteemaline arutelukoosolek 26.05.21. Teemad, päevakord, kodukord. 

3. Muud küsimused. 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Eesti tiitlivõistluste kuupäevad ja kohad 2021 I poolaastal. 

Koosolekul vastuvõetud OTSUSED: 

 Noortesarja viimane võistlus korraldada võimalusel juuni lõpus, Eesti MV formaadis, 

võimalikult paljudele osalejatele. Arvestades, et vähemalt 4 nädalat on saanud kõik üle 

Eesti vähemalt 10+1 grupis treenida. 

 Eesti MV (absoluut) korraldada augusti alguses 

 Eesti KV korraldamist arutada uuesti kui on teada eelmiste võistluste täpsem toimumine. 

Ühe võimalusena arvestada juulit, pärast PMN ja JEMi. Need võistlused saaksid olla 

eeloleva lühiraja hooaja normitäitmise võistlusteks 

Koosolekul arutati kuid jäi otsustamata, millal korraldada Eesti MV noortele ja juunioridele. 

 Kas korraldada juuni lõpus kui saab võistlema lubada vähemalt 16 ujujat alale või 

korraldada ka Eesti MV-d kõik vanused koos augusti alguses. 

 Kui korraldada juunis, siis kas sel juhul oleksid need samuti Eesti MV nimetusega või 

mitte. Ja võimalikud kuupäevade variandid oleksid - 18.-20.06. / 25.- 27.06 / 28.- 30.06. 

 

2. Koondiseteemaline arutelukoosolek 26.05.21. Teemad, päevakord, kodukord. 

 Korraldada koondiseteemaline arutelukoosolek 26.mail algusega kell 11.00. 

 Eesmärk – vaadata üle neli aastat toiminud koondislaste tegevus- ja toetussüsteem, nii 

peatreenerite, normide, koondisesse pääsemise kriteeriumide, toetussummade jms osas. 

Vajadusel teha järgmiseks olümpiatsükliks muudatusettepanekuid.  

 Ümarlaud toimub hübriidina, nii saalis kui veebis. 

 Osalema oodatakse kõiki koondislaste treenereid, TrKJuhatuse liikmeid, juhatuse liikmeid. 

Samuti igast liikmesklubist max 3 osalejat. Vajalik etteregistreerimine. 

 Kõikidele treeneritele saata laiali büroole juba laekunud ettepanekud. 

 Kõik soovijad saavad teha kirjalikult ettepanekuid (koos põhjendusega) muudatusteks kuni 

21.05.21. 

 Büroo saadab 24.05.21 saabunud ettepanekud kõikidele edasi. 

 Koosolek toimub aruteluvormis, otsuseid ei tehta. Koosolekul tehtud ettepanekud 

saadetakse edasi TrkJuhatusele ja EULi juhatusele. 

 Koosolekut juhib Pille Tali. 



3. Muud küsimused. 

1. Martti Aljandi ettepanek  - lisada Eesti KV programmi ka 1500m ja 800m stardid. 

TrKJuhatus arutas ettepanekut aga kuna antud alad teeksid võistluspäevad väga pikaks, siis otsustas 

mitte muuta Eest KV programmi. Alternatiivina mõelda mõne staiervõistluse korraldamisele eraldi. 

2. Järgmine koosolek toimub 02.06.21. 

 

 


