EULi Treeneritekogu juhatuse koosoleku protokoll.

10.02.16 kell 10.30 – 12.30, Audenteses.
Osalesid: Bruno Nopponen, Tõnu Meijel, Andres Olvik, Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik, Mihhail
Krupnin, Toomas Kleesment, Karol Kovanen, Pille Tali
Külalisena Peter Mankoc
Puudus: Kaja Haljaste (EULi info puudulikkuse tõttu), Riho Aljand (lõunalaagris)
Koosolekut juhtis ja protokollis: Pille Tali

PÄEVAKORD ja OTSUSED:
1.
Peter Mankoc tegi pakkumise nii ujumisliidule kui klubidele treeningalalaseks
koostööks (LISA 1). Kõikidel kellel huvi tekib, võib julgesti võtta otse temaga ühendust meili
teel - petermankoc@hotmail.com või telefonil 53366068.

2.
Karol Kovanen tegi ülevaate EULi juhatuse otsusest, millega kinnitati Londoni EM
normid ja finantseerimise alused. Vastav juhatuse otsus on lisana (LISA 2) kaasas aga ka EULi
kodulehel üleval.
OTSUS: Võtta normide kohta puutuv uuesti laiemale arutlusele pärast Londoni EMi lõppu.

3.

Audentese Spordigümnaasiumi kandidaadid 2016/2017 õppeaastaks.

Laekus kaks taotlust Ujumisklubilt Aktiiv:
Joonas Niine, 2000 s.a. Parimad ajad - 100 vab 56.27, 400 vab 4.23.52, 400 ko´-4-52.56
Robert Tarum, 2000s.a. Parimad ajad -100 sel 1.01.23, 200 sel 2.15.76
OTSUS: Kinnitada antud kandidaadid esitamiseks Audentesele

4. Ülevaade stardiplatvormide teemast ja nende kasutamise otsustamine seoses Balti MV
korraldusega.
Pille Tali tegi ülevaate olukorrast.
Ekspertakt on valmis, saadetud edasi Tehnilise Järelvalve Ametile, kes teeb lõpliku otsuse.
Aura on tellinud oma stardiplatvormid, loodetavasti jõuavad kohale Eesti karikavõistlusteks.
EULil valmistada ette hinnapäring Kalev SPA stardiplatvormidele või pukkidele ja alustada
läbirääkimisi nende soetamiseks Kalevi ujulasse.
Balti MV kohta võtta otsus vastu hiljem.

5.

Endri Vinteri teema.

Antud punkt paluti Treeneritekogu juhatusse viia Treenerite üldkogu poolt korralisel
koosolekul detsembris 2015.
Endri Vinter ujus 2015 Eesti meistrivõitlustel 50m selili välja Londoni EM A-normi, mis
elektroonika rikke tõttu läks kirja käsitsivõetud ajana.
OTSUS: lisada Endri Vinter Londoni EMi normitäitjate nimekirja.

6.
Rekordite kajastamistest. Kuidas jõuaks info kiiresti kõikide erinevate vanuste
rekorditest (ja ka teistest tulemustest) EULi, et neid kajastada ja uuendada
OTSUS: Klubi või treener saadab info ujumisliidu üldisele estswim@swimming.ee
meiliaadressile koos vastava võistluse lingiga. Riho ülesanne on rekordeid uuendada, EULi
kontori ülesanne kajastada.

7.

Võistluste paremast korraldamisest.

OTSUS: Viia Üldjuhendisse sisse järgmised punktid:
1. Kõikide võistluste tulemused, kus ületatakse kasvõi ühe tulemusega 300 FINA punkti tuleb
saata www.swimrankings.net andmebaasi.
2. Eesti meistrivõistlustele ei saa sportlasi üles anda tulemustega, mis pole registreeritud
www.swimrankings.net andmebaasis
3. Protesti saab esitada ainult klubi esindaja hiljemalt 30 minuti jooksul peale tulemuste
avalikustamist.
4. Ametlikud tulemused avalikustatakse hiljemalt 5 minuti jooksul peale vastava distantsi
lõppemist läbi informaatori või avalikustatakse paberkandjal selleks kokkulepitud või
organisaatori poolt määratud kohas.
5. Teipide (plaastrite) kasutamist võistlustel saab lubada ainult spordiarsti, ortopeedi või
füsioterapeudi tõendiga, mis tuleb esitada enne võistluse algust korraldajale. Hiljem ja
võistluste käigus tekkinuid vigastusi, mis nõuavad teibi (plaastri) kasutamist, läbi ei
vaadata/käsitleta. (Nõue hakkab kehtima alates 01.03.2016.)
6. Korrigeerida Üldjuhendi punkti 4.3 numeratsiooni.

8.

Ülevaade 2016 aasta (hetke)eelarvest ja stippidest/toetustest.

Pille Tali tegi ülevaate EULi juhatuse otsusest, mis puudutas EULi 2016 aasta eelarvet ja
stippide-toetuste määramist. Juhatuse vastav on otsus EULi kodulehel oleval, lisana kaasas
(LISA 3).

9.

Noorteprojekt 2016 aastal.

OTSUSED:
1. Korraldada Haapsalu laager 2016 aasta augustis samadel alustel kui 2015 aastal. EULi
kontor organiseerib, laagri korralduskulud jagatakse klubide vahel vastavalt osalejatele.
2. Andres Olvik teeb klubidele otsustamiseks konkreetse tööplaani eelnevalt koostatud
Noorteprojektist hooajaks 2016/2017.
10.

Eelnevalt päevakorras olnud punktid:

1. Võistluste lisamine kalendrisse keset hooaega.
2. Kodulehega seonduvast.
jätta järgmise koosoleku päevakorda.
11. Järgmine korraline koosolek toimub 03. märtsil algusega kell 10.30 EULi kontoris.

