
Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 15.09.2021 

Osalejad  Simon Renno, Erko Tamuri, Karol Kovanen,  Peeter Matt, Henri Alt, Toni 
Meijel, Ken Tomson 

Puudusid Etteteatamisel  - Paavo Koch, Erkki Vapper, 

Osalejad, Kutsutud Pille Tali, esimese kahe punkti juures - Heidi Kaasik, Katriin Kersa, 
Vladimir Labzin, Mihhail Strungar 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
 
1.            Uued koondisekriteeriumid. TrKJuhatuse ja juhatuse ühispunkt.  
2.            EULi 2021/2022 võistluskalender – tagasiside TrKJuhatuselt. 
3.            EUL 2021 aasta tiitlivõistluste juhendite kinnitamine.  
4.            EUL 8 kuu kasumiaruanne. 
5.            EUL arengukava alates 2022. 
6.            Kregor Zirki ja Eneli Jefimova toetused. 
7.            EM Kaasan, delegatsiooni kinnitamine. 
8.            Muud küsimused. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1.            Uued koondisekriteeriumid. TrKJuhatuse ja juhatuse ühispunkt.  
TrKJuhatuse liikmed esitasid juhatusele uuesti oma nägemuse koondisekriteeriumidest uueks OM 
hooajaks.  
OTSUSED: 
1.1 kinnitada TrKJuhatuse poolt välja töötatud koondiste süsteem kuid eelnevalt treeneritega läbi 
arutada ja analüüsida mõned täiendavad ettepanekud: 

a. lisada noortekoondise kandidaadi kategooria, et kaasata süsteemi rohkem noorujujaid; 
b. lisada juunioride vanuseklassi 2. aasta sportlasele ilma rahalise toetuseta kandidaadi staatus, kui 

ta täidab ära 75% JEMi normi; 
c. kasutada EMi ja JEMi normide puhul 50% reegli asemel Keni Tomsoni poolt välja arvutatud 

eelujumiste 8.koht + 2,38% reeglit, mis ühtlustaks norme alade lõikes. 
1.2 toetussummad ja teised toetuspaketid arutada veelkord läbi, võttes arvesse 2021 ja 2022 aasta 
EULi eelarve kujunemist. 
1.3  jätkata tippspordi peatreeneritega kahe eraldi vastutusvaldkonnaga: 

a) Koondise peatreener/tiim, kes vastutab JUN ja ABS vanuseklassi sportlaste eest; 
b) Noortekoondise peatreener/tiim, kes vastutab noorte vanuseklassi sportlaste eest. 

1.4  pöörduda kõikide liikmesklubide ja treenerite poole, esitada soovi korral oma kandidatuur ja 
visiooni kummalegi positsioonile.  
1.5  kuni uute peatreenerite valimiseni vastutab ajutise kohusetäitjana juhatuse nimel sportlastega 
suhtlemise eest juhatuse liige Toni Meijel. 
 
2.            EULi 2021/2022 võistluskalender  
OTSUSED: 
- Kinnitada 2021/2022 hooaja kalender vastavalt TrkJuhatuse ettepanekule. 
 
3.            EUL 2021 aasta tiitlivõistluste juhendite kinnitamine. 
OTSUS: 
- Kinnitada 2021/2022 aasta Noortesarja üldjuhend, 2021 aasta EMV juhend lühirajas, ja 2021 
aasta juhend Eesti noorte- ja juunioride MV lühirajas. 



 
4.            EUL 8 kuu kasumiaruanne. 
OTSUS: 
Pille Tali tegi ülevaate EULi 8 kuu kasumiaruandest. 2021 aasta eelarvet vastu võttes oli planeeritud 
kahjum 23 627 eurot. Hetkeseisuga on planeeritav kahjum aasta lõpuks ca 75 000 eurot. Peamised 
põhjused eelarve suurenemisel on olnud: 

- Eelnevalt planeerimata EM Kaasani lähetuskulud 
- Kõikide rahvusvaheliste tiitlivõistluste majutuse hinna kallinemine seoses „covid mulliga“ 
- Eesti-Läti võistluse korraldamine Riias 
- Lisatoetused meie tippujujatele 

Kultuuriministeerium on avanud COVID 19 situatsioonist tekitatud eelarve muutuste toetamiseks  
taotlusvooru, kuhu EULi büroo on taotlust ka esitamas. 
- EUL juhatus võttis antud olukorra teadmiseks.  
 
5.            EUL arengukava alates 2022. 
Peeter Matt esitles arengukava lõppdokumendi mustandit. Töögruppide juhtidel ja bürool vaadata oma 
osa üle ning teha vajalikud parandused ning täiendused. Seejärel toimub dokumendi lõplik viimistlemine 
ja kujundamine. Täienduste tähtaeg 10.oktoober 2022. 
 
6.            Kregor Zirki ja Eneli Jefimova lisatoetused. 
Eneli Jefimova ja Kregor Zirk on pöördunud EULi juhatuse poole rahalise toetuse sooviga seoses 
osalemisega Berliini MK (Eneli) ja Doha MK (Kregor) etappidel. Need võistlused on oluline osa heaks 
esinemiseks talvistel tiitlivõistlustel. 
OTSUS: 

- Juhatus otsustas toetada mõlemat ujujat 1500 euroga (kokku 3000 eur) 
 
7.            EM Kaasan, delegatsiooni kinnitamine 
OTSUS: 
Kinnitada EM Kaasanisse sõitev delegatsioon:  
Ujujad - 

1. Eneli Jefimova 
2. Daniel Zaitsev 
3. Maria Romanjuk 
4. Armin Evert Lelle 
5. Cevin Anders Siim 

Treenerid – Henry Hein (parima sportlase treenerina EUL kulul), Valerii Gabisoniia, Tiit Urmas Reiter 
Füsioterapeut/massöör  - Marius Unt 
 
 


