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08.09.21 kell 11.00 EULi kontoris 

Osalesid:  Mihhail Strungar, Aivi Kulla, Pille Tali, Heidi Kaasik, Vladimir Labzin, Vello Liivamägi, 

Aleksander Rosenblat, Katriin Kersa, Toni Meijel, Tõnu Meijel 

Kutsutud Toomas Kleesment,  

Puudusid - etteteatamisel Bruno Nopponen, 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. EUL võistluslähetuse ja toetuste süsteemi ettepanek. 

2. 2021 II poolaasta võistluste juhendid: Lühirada ja Noortesarja üldjuhend. 

3. 2022 aasta I poolaasta võistluskalendri muudatusettepanek juhatuselt. 

4. FINA reeglite/normide nimetamine EUL võistlusjuhendis 

 

ARUTELUD ja OTSUSED: 

1. EUL võistluslähetuse ja toetuste süsteemi ettepanek – Simon Renno 

Simon Renno tegi omapoolse ülevaate, kuidas võiks toimida koondiste tegevus, võistluslähetuse ja 

toetuste süsteem uuel olümpia hooajal.  

TrKJuhatus ei nõustunud esitatud ettepanekutega ja soovis esitada veelkord omapoolse põhjendatud 

versiooni järgmisel EUL juhatuse korralisel koosolekul 15.septembril. 

 

2. 2021 II poolaasta võistluste juhendid -  Lühiraja MV 2021 ja Noortesarja üldjuhend  

2.1 TrKJuhatus tegi ettepaneku korraldada Eesti 2021.a. lühiraja MV Tallinnas, Sõle ujulas ning 

kutsuda korraldajaks Kalevi Ujumiskool. Vastav juhendiprojekt esitada EULi juhatusele kinnitamiseks. 

2.2 TrKJuhatus tegi ettepaneku alustada Eesti 2021.a. noorte ja juunioride lühiraja MV korraldamise 

organiseerimisega Kohtla-Järvel, koostöös UK Aktiiviga. EULi büroo peab eelnevalt kontrollima ja 

jälgima UK Aktiivi võimekust antud tiitlivõistlust läbi viia (elektroonika ja kohtunike eest vastutavad 

isikud, võistluskorraldus ujulas, ujujate liikumine jne) ning tagama osalejatele majutus- ja 

toitlustusvõimalused. Vastav juhendi eelprojekt esitada EULi juhatusele kinnitamiseks.  

2.3 Kinnitada NS etappide korraldajad ja programm, NS üldjuhendi projekt esitada EULi juhatusele 

kinnitamiseks. Juhul kui 2022 aastal minnakse üle kalendriaasta põhisele süteemile, otsustada 

jooksvalt, kuidas nimetada ümber etappide numbrid ning finaali aeg. 

 

3. 2022 aasta I poolaasta võistluskalendri muudatusettepanek juhatuselt. 

Palve juhatuselt – vaadata üle võistluste toimumine märts – mai 2022: Balti MV 26-27 märts, 

Stockholm Open 9-12 aprill, EMV 15-17, Helsinki Swim Meet 5-6. aprill. Kaaluda varianti lükata abs 

EMV hooaja lõppu (juuni). Praeguses kalendris on absoluudi ujujatel ühes aknas koos 3 tipptasemel 

võistlust (Helsinki, Stockholm, EMV), pika raja hooaja lõpus pole ühtegi pika raja võistlust. 

TrKJuhatus kaalus tehtud ettepanekuid ning jäi otsusele, et kinnitatud kalendrit mitte muuta, 

põhjusel, et eelnevalt kinnitatud EULi tiitlivõistluste kuupäevade määramisel on arvestatud eelkõige 

FINA ja LEN tiitlivõistlustega ning antud kalender annab endiselt võimaluse meie sportlastele osaleda 

ka Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus ja mujal. 

 

4. FINA reeglite/normide nimetamine EUL võistlusjuhendis  

Vladimir Labzin tegi ettepaneku üle vaadata EULi võistlusjuhendis nimetatavate FINA reeglitele ja 

normidele viitavad punktid. Vajadusel ning võimalusel neid täpsustada. 


