
Eesti ujumiskoondis aastal 2016. 
(Projektdokument 19.12.15) 
 
Eesti ujumiskoondise mõiste 
Eesti ujumiskoondis koosneb 2016. hooajal A- ja B-koondisest ning olümpiarühmast.  

 A-koondis tervikuna koosneb inimestest, kes on täitnud tiitlivõistluse (EM, MM) lühi- 
või pikaraja A-normi. (Pikaraja MM ja OM normid tulenevad rahvusvahelistest 
nõuetest.  Ülejäänud tiitlivõistluste koondise piirmäärad kehtestatakse treenerite kogu 
juhatuse otsusega, mille kinnitab EUL juhatus).  

 Ujujal on aega normi täita võistlusele eelneva 15 kuu jooksul.  

 Normid esitab koondise peatreener treenerite kogule kinnitamiseks hiljemalt 16 kuud 
enne eelolevat tiitlivõistlust.  

 A-koondise hulka kuulub ka olümpiarühm.  

 Kokku on hetkeseisuga A-koondises 9 inimest (vt allolev tabel) 

 B-koondisesse pääseb inimene, kes täidab tiitlivõistluse (EM, MM) lühi- või pikaraja B-
normi.  

Olümpiarühma kuuluvad sportlased, kes: 

 on üheskoos oma treeneriga deklareerinud, et nende käeoleva hooaja eesmärk on 
täita olümpia A-norm. 

 nende asetus FINA punktitabelis tõendab, et normatiivi täitmine on ka reaalne.  
 
Hetkeseisuga kuuluvad OM rühma järgmised kuus sportlast. Sportlane, keda hetkel nimekirjas 
ei ole aga täidab ära OM A-normi on automaatselt OM-koondises.   
 
OM – grupi sportlased ja eesmärgid november 2015 seisuga 

 Martti Aljand (täidab olümpia A-normi 100m rinnuli)  
 Ralf Tribuntsov (täidab olümpia A-normi 100m selili)  
 Martin Liivamägi (täidab olümpia A-normi 200m kompleksi, 100m rinnuli) 
 Martin Allikvee (täidab olümpia A-normi 200m rinnuli) 
 Pjotr Degtjarjov (täidab olümpia A-normi 100m krooli)  
 Maria Romanjuk (täidab olümpia A-normi 100m rinnuli)   

 

Grupp Nimi Ala Tulemus 
2015 

OM-
norm 

FINA % puudu 
OM-A 
normist 

Isiklik alates 
2012 

OM-A 

OM-
grupp 

Ralf Tribuntsov 100 S 55,03 B 840 1,2 55,03 (2015) 54,36 

OM-
grupp 

Pjotr Degtjarjov 100 V 49,71 B 840 1,5 49,56 (2013) 48,99 

OM-
grupp 

Martin Liivamägi 200 KO 2.02,87 B 798 2,1 2.01,09 (2012) 2.00,28 

OM-
grupp 

Martti Aljand 100 R 1.01,99 B 838 2,3 1.01,40 (2014) 1.00,57 

OM-
grupp 

Maria Romanjuk 100 R 1.09,49 B 794 2,4 1.09,49 (2015) 1.07,85 

OM-
grupp 

Martin Allikvee 200 R 2.15,09 B 831 2,6 2.15,09 (2015) 2.11,66 

A Daniel Zaitsev 100 L 54,05 B 783 3,2 54,05 (2015) 52,36 



 
 
OM rühma kokkupanemise eesmärk on toetada maksimaalselt gruppi kuuluvaid ujujaid, et 
tagada neile olemasolevate nappide võimaluste juures võimalikult parimad toetused.  
Tulenevalt EOK poolsest rahastusest (4 sportlase mahus) on toetus OM-ettevalmistuseks 
garanteeritud kuni juuni lõpuni, seega on OM grupi koosseis sellisena kehtiv samuti kuni juuni 
lõpuni. Pärast seda säilivad OM-grupi toetused EOK poolt ainult neile sportlastele, kes on 
täitnud OM normi. EULi poolse toetuse otsustab juhatus 2016 aasta eelarvega. 
 
Treenerid  
Alates 2016. aastast läheb EUL juhatuse otsusega käiku nn OM-koondise treenerite süsteem, 
mis tähendab seda, et OM-rühma sportlaste treenerid saavad täiendavat finantstuge. Täpne 
lisafinantseeringu summa selgub, kui vastu võetakse Eesti Ujumisliidu 2016. aasta eelarve. 
Sportlase tulemuse eest vastutavad tema ise ja sportlase vahetu treener. Lisafinantseering 
määratakse treenerile senikaua kuni sportlane kuulub OM-gruppi. 
 
Sportlased ja nende vahetud treenerid 2016. aastal on järgmised:  
 
OM-rühm 
Martti Aljand (Audentese Spordiklubi) & Martin Liivamägi (Kalevi Ujumiskool) – Riho Aljand  
Pjotr Degtjarjov (Audentese Spordiklubi) – Vladimir Sidorkin  
Ralf Tribuntsov (Audentese Spordiklubi) – Siiri Põlluveer Tribuntsov viibib hetkel USA-s, 
seetõttu on tema vahetuteks treeneriteks tema ülikooli poolsed treenerid, Eesti poolt nõustab 
ja on sportlase jaoks tema Eesti treener olemas.  
Maria Romanjuk & Martin Allikvee (Garant SK) – Dmitri Kapelin  
 
OM-rühmale lisaks kuuluvad A-koondisesse:  
Kätlin Sepp (TOP) – Heidi Kaasik 
Filipp Provorkov (Viimsi Veeklubi) – Vladimir Sidorkin  
Daniel Zaitsev (Garant SK) – Dmitri Kapelin  
 
Koondislaste eesmärkide toetamine ja tugistruktuur. 
 
Tulenevalt selles, et 2016 on olümpia-aasta, on alaliit ühes treeneritega otsustanud, et 
toetuste põhirõhk läheb olümpiarühmale, et seeläbi anda neile parimad tingimused oma 
eesmärkide täitmiseks.  
 
Sportlaste tegevuse toetuseks loodud professionaalne tugistruktuur, mille mahu otsustab 
EULi juhatus 2016.aasta eelarvega ja koosneb:  

 Meditsiiniline abi ja nõustamine - Spordimeditsiini SA, millele lisaks koondist vahetult 
jälgiv arst.  

 Füsioterapeut ja massaažiteenused.  

 Regulaarselt toimuvad ujumistehnika filmimised ja analüüsid.  

 Koondise kommunikatsioonijuht. 

 Ühistegevused ja seminarid. 

A Kätlin Sepp 200 S 2.15,54 0 766 3,8 2.15,54 (2015) 2.10,60 

A Filipp Provorkov 100 R 1.03,41 0 783 4,7 1.02,82 (2012) 1.00,57 


