EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek.
10.04.18 kell 10.30
Osalesid:
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Strungar, Martin Liivamägi, Riho Aljand, Pille Tali, Andrei Divissenko
Kutsutud Tõnu Meijel, Aivi Kulla
Puudusid - Bruno Nopponen ja Vladimir Labzin (mõlemad etteteatamisel)
Koosolekut protokollis Pille Tali
PÄEVAKORD:
1. Võistluskalender 2019/2020 ja sellega seotud EMV punktid eelmisest koosolekust.
2. Eelmise koosoleku (13.03.19) punkt - 1.4 800m/1500m teha eelujumised eraldi, õhtul juunioridele
ja noortele koos tugevam vahetus
3. Eelmise koosoleku (13.03.19) punkt – 1.8 Kas noorte EMV pealepääsunorm teha tugevamaks.
4. Balti MV 2019 tagasiside.
5. JEMi, EMi lisaalade pealepääsu arutelu.
6. EUL võistluste üldjuhendi arutelu.
7. Muud küsimused
ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Võistluskalender 2019/2020.
OTSUS:
Saata kõikidele liikmetele laiali kalendri põhi ja järgmiseks koosolekuks teha konkreetsed
ettepanekud EULi tiitlivõistluste kohta.
Selle aja sees vaadata ära uue formaadiga Eesti MV korraldus, oodata ära 2020 Balti MV kuupäev ja
kaasata ka teisi klubisid arutellu.
2. Eelmise koosoleku (13.03.19) punkt - 1.4 800m/1500m juunioride ja noorte ujumiste
korraldus Eesti MV-l.
Kuna eelmisel koosolekul jagunesid hääled võrdselt, hääletati uuesti läbi eelmise koosoleku punkt.
Keegi eelmistest liikmetest oma otsust ei muutnud, lisandus Gunnar Tõnningu poolt hääl.
Hääletega: vastu - Mihhail, Vladimir, Martin, Bruno, poolt – Riho, Heidi, Toni, Andrei, Gunnar
OTSUSTATI:
- Juunioride ja noorte Eesti MV-l ujutakse 800 ja 1500m ujumised eelasetustega aegade põhjal
vanuseklassid koos, tugevam vahetus õhtuses osas.
3. Eelmise koosoleku (13.03.19) punkt – 1.8 Kas noorte EMV pealepääsunorm teha
tugevamaks
OTSUS: vastavalt analüüsile ja arutelule, otsustati jätta normid samaks (ka ABS
4. Balti MV 2019 tagasiside.
EULi klubidest ei tulnud ettepanekuid. Leedu alaliit palus üle vaadata 525 punktinormi, lisaalade
juurde määramise ja punktiarvestuse.
OTSUS: teha Leedu ja Läti alaliidule ettepanek muuta Balti MV ainult noorte võistluseks. Pille uurib
nende meelsust selle ettepaneku osas. Samuti uurib 2020 Balti MV võimalikku kuupäeva. Peale seda
minna edasi järgmiste arutelude ja otsustega.
5. JEMi ja EMi lisaalade pealepääsu arutelu.
OTSUS: JEMi ja EMi pääsenud sportlastele on võimalus nendel võistlustel lisaaladel startida sel juhul,
kui ta on ujunud nendel aladel viimase 15 kuu jooksul tulemuse, mis mahub 90% kriteeriumisse (90%
seas viimase sama võistluse osalejate arvust)

6. EUL võistluste üldjuhendi arutelu.
Võtta kogu üldjuhend ette (juhendikomisjon) ja vaadata kõik võimalikud muutustvajavad punktid üle.
Esitada ettepanekud järgmiseks koosolekuks.
7. Muud küsimused.
Heidi Kaasik tegi ettepaneku - ka naistele 1500m ujumise normatiivide ja rekordite
määramine. Järgmiseks koosolekuks töötada välja vastavad kriteeriumid.
-

Martin Liivamägi tegi ettepaneku töötada välja ka mix teateujumise normatiivid.

Keilas toimunud Noortesarja III etapil oli kohtunike töös väga palju puudjääke. EULi bürool
koos EULi kohtunikekoguga mõelda välja järgmiseks hooajaks kuidas tagada EULi korraldatavatel
tiitlivõistlustel (ka NS etappidel) kohtunike tegevuse kvaliteet.
-

Järgmiseks koosolekuks üle vaadata kõik TrKJuhatuse komisjonid ja nende liikmed, määrata
komisjonidele esimehed, kinnitada ametlikult ja lisada ka kodulehele.

