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ARUTELEUD JA OTSUSED:
1. EULi arengukava seis
Konsultant Margrit Kärp’iga on kokku lepitud, et ta osaleb arengukava väljatöötamises ning
lõppdokumendi koostamises. Tema roll on jooksvalt „kõrvaltvaatleja pilguga“ jälgida, et liigume
õiges/ühes suunas ja et alamtöörühmade töö oleks tehtud selliselt, mida hiljem oleks võimalik
kergesti koondada ühte.
Alamtöörühmade moodustamine ja töö käivitumine
ALGÕPE, KOOLIKOHUSTUSLIK UJUMINE - Karol koos Heleniga on tööd alustanud.
NOORTESPORT (kuni juunioride vanuseklassideni) – Erko saadab materjalid 16.10
KOONDISED (vanus alates juunioride vanuseklassidest kuni ABS) – Simon. Tegurite kaardistamine
käimas. On tõstatatud hulk küsimusi, millele töö käigus püüame vastuseid leida. Töö hilisemas faasis
kaasata ka peatreenerid.
MASTERS & AVAVESI – Peeter Matt, Kristiina Arusoo, Sander Paavo, Andres Olvik, Kaia Kulla. Kaks
koosolekut peetud. Töö edeneb muidu ladusalt, kuid ilmselt on vajadus lisakoosolekuteks.
MUUD VEESPORDIALAD – Erkki. Kujundujumine: Dokument vene keeles on valmis. Erkki korraldab
tõlke eesti keelde. Vettehüpped ja Veepall: Erkki teeb lühiülevaate
Järgnevad tegevused
Tehtud töö raporteerimine arengukava koosolekutel
Arengukava kinnitatakse EUL Üldkoosolekul kevadel 2020
2. EULi 9 kuu kasumiaruanne.
Võeti teatavaks EULi 9 kuu kasumiaruanne.
3. OM 2020 kriteeriumid EOK-le (kui ei ole A-normitäitjaid)
Ettepanek TrKJuhatusest:
Juhul, kui Eestist A-normiga ujujaid OM-ile lähetada ei ole, saadetakse igal juhul 1 naine ja 1
meesujuja. EOK ootab EULi käest oktoobri kuu jooksul kriteeriume, mille alusel sel juhul sportlased
välja valitakse. 01.07.2020 peab EUL andma EOK-le kinnitatud nimed.

TrKJuhatus arvab, et kuna käesoleva olümpiatsükli jooksul on kõikide arvestuste aluseks olnud FINA
punktid, siis ka antud juhul peaks arvestama parimate valikul FINA punkte, mis on ujutud 50m
basseinis ja FINA poolt normitäitmise võistlusena kirjas oleval võistlustel.
OTSUS:
Juhatus nõustus TrKJuhatuse ettepanekuga. Pille Talil edastada info EOK-le.
Selgituseks - TrKJuhatuse ettepanek oli arvestada parimate valikul FINA punkte, mis on ujutud 50m
basseinis ja FINA poolt normitäitmise võistlusena kirjas oleval võistlustel. Kuna punktid võivad anda
alade võrdluses tiitlivõistlustel väga erinevaid kohti, siis juhatus analüüsis ka alternatiive (sh parima
ujutud tulemuse kõrvutamine viimaste tiitlivõistluste pingereaga, hooaja jooksev edetabel jms), kuid
alternatiivsete lahenduste puhul oli variatsioon alade lõikes üldjoontes sama või suurem ning seega
otsustati kinnitada TrKJuhatuse ettepanek kasutada A-normiga sportlaste puudumisel valiku tegemise
alusena FINA punkte.
4. Parandused EULi võistluste üldjuhendisse LISA 1.
OTSUS:
Viia sisse TrKJuhatuse ettepanekud EULi võistluste Üldjuhendisse ja kinnitada uus redaktsioon.
5. Eesti 2020 KV juhendi kinnitamine
Ettepanekud TrKJuhatusest:
•
Klubi saab osaleda ühe võistkonnaga.
•
Võistkonna suurus kuni 24 ujujat.
•
Klubi saab igale alale üles anda max 4 ujujat.
•
Punkte toovad kaks parimat igal alal.
•
Ujuja võib osaleda kuni 6-l individuaalalal ja kõikides teateujumistes.
•
Klubi võib teateujumises välja panna maksimaalselt kaks võistkonda, punkte toob klubile
ainult üks võistkond.
•
Võistkondlikus arvestuse toovad punkte:
1.-24.koht vastavalt 30-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3.
25.-32. koht - kõik 1 punkt.
•
Osavõtutasu võistlustest on 32 eurot võistleja kohta
•
Võistlus toimub 3-osalisena, esimesel päeval kaks osa (algus kell 11.00), teisel päeval üks osa.
OTSUSED:
- Kinnitada Eesti 2020 KV juhend. LISA 2.
- Mitte arvestada TrKJuhatuse ettepanekuga võistlejapõhise osalustasu osas, määrata
stardimaksuks 9 eurot sarnaselt teiste tiitlivõistlustega.
- Moodustada varakult laiemapõhjaline töögrupp arutamaks järgmise hooaja karikavõistluste
aega, formaati ja eelarvelisi võimalusi.
6. Stipendiumi väljakuulutamine.
Eratoetajatelt laekunud toetuste põhjal Maria Reini võistlustel osalemiseks, kuulutada välja
stipendium summas 2000 eurot.
7. EULi tiitlivõistluste lahtiseks kuulutamine.
Vastavalt Üldjuhendi punktile 7.3 - Meistrivõistlused võib EUL juhatus kuulutada lahtisteks vastavalt
EUL treenerite kogu juhatuse sellekohasele ettepanekule.
TrKJuhatuse ettepanekud:
1. Kuulutada hooajal 2019/2020 lahtisteks järgmised võistlused:
 EMV SC 20.-22.12.2019, nii juuniorid/noored kui absoluut
 EMV 20.-22.06.2020, nii juuniorid/noored kui absoluut
2. Õhtustesse finaalidesse ja 400/800/1500 tugevemasse vahetusse pääseb max 2
välisvõistlejat.
OTSUSED:

-

-

Kuulutada hooajal 2019/2020 lahtisteks järgmised võistlused:
 EMV SC 20.-22.12.2019, nii juuniorid/noored kui absoluut
 EMV 20.-22.06.2020, nii juuniorid/noored kui absoluut
Õhtustesse finaalidesse (A ja B finaali kokku) ja 400/800/1500 tugevemasse vahetusse
pääseb max 2 välisvõistlejat.
Määrata välisvõistlejate stardimaksuks 10 eurot.

