
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek. 

09.06.21 kell 11.00 

Osalesid: Mihhail Strungar, Aivi Kulla, Pille Tali, Toni Meijel, Heidi Kaasik, Tõnu Meijel, Vello Liivamägi, 

Katriin Kersa, Aleksander Rosenblat,  

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid - etteteatamisel Vladimir Labzin, Bruno Nopponen 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hetkeolukord võistluste korraldamiseks. 

2. 2021/2022 hooaja kalender  

3. Eesti lühiraja 2020 aasta juhendi kinnitamine. 

4. Eesti MV 2021 juhendi kinnitamine. 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Hetkeolukord võistluste korraldamiseks. 

- Eesti lühiraja MV 2020 ja Eesti MV 2021 korraldamisel ja juhendite koostamisel arvestada 

tavatingimustega, juhul kui endiselt kehtivad piirangud, teha erijuhendid, kus vastavalt 

võistluste toimumise ajal kehtivale korrale piiratakse maksimaalset lubatud arvu sportlasi, 

vajadusel korraldatakse eelujumised kahes osas ja vastavalt sellele muudetakse programmi. 

- Eesti noorte ja juunioride MV 2021. 

Pille Tali on pöördunud Terviseameti poole sooviga suurendada 50% täituvuse nõuet Aurakeskuses 

vähemalt 160 (+/- 10) osalejat ühes osas. Soov ja eesmärk on anda võimalus osalemiseks nii paljudele 

ujujatele kui vähegi on võimalik 

Eesti juunioride ja noorte MV 2021 kohta saata eelinfona: 

•             Võistlused toimuvad 20.-22. juuni 2021, Tartus AURA Veekeskuse 8-rajalises 50-meetrises 

ujulas 9-osalisena. 

•             Võistluse korraldaja Eesti Ujumisliit koostöös MTÜ-ga Yess. 

•             Võistlused viiakse läbi eelujumistega (kiiremad ja aeglasemad vahetused eraldi osadena) ja 

finaalidena.  

•             Finaalid - üks vahetus 50 m, 100 m ja 200 m distantsidel (A finaal), 400 m, 800 m ja 1500 m 

distantsidel õhtuses osas üks kiireim vahetus, vanuseklassid eraldi.  

•             Teatevõistlused  - aegade põhjal moodustatakse üks vahetus mõlemale vanuseklassile. 

•             EULi büroo valmistab ette mõlema vanuseklassi reitingud 50 m ja 25 m ujula tulemuste FINA 

punktide põhjal (alates 01.01.2019) hiljemalt 12. juuniks 2021. 

•             Võistlejate maksimaalne arv ühes võistlusosas selgub 14.06.21 kehtivate piirangute alusel.   

•             Ülesandmised reitingu alusel (ka teatevõistlused nimeliselt) esitada Swimrankingusse 

hiljemalt 14.06.2021 kell 23:59. 

•             Startipääsenud ujujate nimekirjad koos kahe varuga saadetakse klubidele üle kontrollimiseks 

16.06.2021 

•             Klubid saavad vajadusel teha muudatusi kuni 17.06.2021 kell 23:59 

•             Stardiprotokollid väljastatakse 48 tundi enne ehk hiljemalt 18.06.2021 kell 9:00 

•             Stardimaks 9 eurot tasuda EUL poolt esitatud arve alusel, vastavalt kinnitatud 

stardiprotokolli järgi.  

•             Võistluste algusajad*:   



Hommikused osad:        I osa      soojendus kl 08:15,        stardid kl 09:00 

Hommikused osad:        II osa     soojendus kl 10:45,        stardid kl 11:30 

Õhtused osad:                                soojendus kl 17:00,        stardid kl 17:45 

       *Täpne ajakava selgub pärast ülesandmiste lõppu (puudutab peamiselt hommikuse II osa algust).  

 

2. 2021/2022 hooaja kalender  

TrKJuhatus määras ära järgmise hooaja Eesti tiitlivõistluste ja Noortesarja etappide toimumisajad 

ning palus bürool saata kalendriprojekt laiali klubidele, kes korraldavad rahvusvahelisi ja 

traditsioonilisi võistlusi. Seejärel esitada kalendriprojekt EULi juhatusele ning saata edasi klubidele 

oma võistluste lisamiseks.  

 

3. Eesti lühiraja 2020. aasta juhendi kinnitamine. 

TrKJuhatus koostas Eesti 2020.aasta lühiraja juhendi ja edastas selle EULi juhatusele kinnitamiseks. 

 

      4. Eesti MV 2021 juhendi kinnitamine. 

TrKJuhatus koostas Eesti 2021.aasta MV juhendi ja edastas selle EULi juhatusele kinnitamiseks. 

 


