EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek.
09.10.19 kell 10.30
Osalesid:
Toni Meijel, Heidi Kaasik, Mihhail Strungar, Martin Liivamägi, Pille Tali, Bruno Nopponen ja
Vladimir Labzin
Kutsutud Tõnu Meijel, Aivi Kulla, Toomas Kleesment
Puudusid Andrei Divissenko (etteteatamisel)
Koosolekut protokollis Pille Tali
PÄEVAKORD:
1. EULi võistluste Üldjuhendi täiendamine.
2. Eesti KV 2020
3. PMMV kriteeriumide muutmine - alade arv ja normitäimise periood
4. 2020 aasta Tokyo OM-i kriteeriumid kui A-normitäitjaid ei ole.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1.EULi võistluste Üldjuhendi täiendamine.
OTSUSED:
1.1. Lisada 11 paragrahv - Protestid
1. Protestid on võimalikud
a) kui ei järgita võistluse läbiviimise reegleid ja eeskirju,
b) kui võistlust ja/või võistlejaid ohustavad muud tingimused,
või
c) referii otsuste vastu
2. Protest tuleb esitada
a) referiile,
b) kirjalikult vastaval vormil,
c) vastava klubi ametliku esindaja poolt,
d) koos tagatisrahaga 50 eurot,
e) hiljemalt 30 minuti jooksul peale vastava ala lõppu.
Kui on täheldada eelnevaid märke võimalikuks protestiks, siis tuleb protest esitada
enne stardisignaali andmist.
3. Kõik protestid vaatab koheselt läbi võistluste referii. Protesti tagasilükkamisel peab ta
oma otsust põhjendama. Klubi esindaja võib tagasilükkamise edasi kaevata 7
tööpäeva jooksul EULi apellatsioonikohtule, kelle otsus on lõplik. EULi
apellatsioonikohus kutsutakse kokku vajadusel ja sinna kuuluvad – 3 EULi FINA
kohtunikku, 1 EULi juhtorgani esindaja, 1 Treeneritekogu juhatuse esindaja.
4. Protesti tagasilükkamise korral jääb tagatisraha võistluste korraldajale. Protesti
rahuldamise korral tagatisraha tagastatakse.
1.2. EULi võistlusjuhendi punkti 4.4 täiendamine
d.
Litsentsimaksu tasumise tähtaeg on igal hooajal 30. september.

e.
Sportlasi võib klubi litsentseerida aastaringselt kuid hiljemalt enne EULi poolt
korraldatud võistluste juhendis määratud viimase ülesandmise kuupäeva, kus
sportlane osaleb.
f.
Kui litsents omistatakse hiljem või avastatakse litsentsita ujuja osalemine
võistluste järgselt, rakendub kolmekordne litsentsitasu määr.
g.
Litsents on ujujapõhine. Litsents omistatakse arve esitamise järgselt.
1.3 Viia Üldjuhend vastavusse vastuvõetud otsustega no time jms osas. LISA 1
1.4 Teha avaveekomisjonile ettepanek muuta avaveeujumise vanuseklassid basseiniujumise
vanuseklassidega samaks – tüdrukud/posid, juuniorid, absoluut.
2. Eesti KV 2020
OTSUSED:
1.1 Korraldada 2020 aasta Eesti KV 11. ja 12.aprillil.
1.2 Muuta Eesti KV 2020 juhendit järgmiselt











Võistlus toimub individuaal-võistkondlikuna.
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.

3. PMMV kriteeriumide muutmine - alade arv ja normitäimise periood.
Siiani on olnud kriteeriumiteks:
•
Normiks on min FINA punktid juunioride vanuseklassile - 550 ja täiskasvanutele 600 punkti.
•
Ühe ala peale max 4 sportlast igas vanusegrupis. Paremuse määrab ala FINA punkt.
•
Punkte saab täita vaid alal, mis on vastaval vanuseklassil kavas.
•
Punkt peab olema täidetud 12 kuulisel perioodil enne võistluste algust
•
Kui juunior soovib ujuda 50 meetriseid distantse peab tal täis olema 600 punkti.
•
Normipunktid võivad olla ujutud nii 25 kui 50 meetrises ujulas, kusjuures 50m
arvestusel vaadatakse ujutud aja punktiväärtust FINA 50 m tabeli alusel.
•
Kui sportlasel on olemas kriteeriumiga nõutud punktid ainult ühel alal, siis võib
valida ka ühe lisaala (ilma punktita), tingimusel, et osaleb ka sellel alal, milles punktid täis.

Ettepanek klubidelt:
- PM MV-l (kõik vanuseklassid) mitte piirata osalejate hulka per ala, juhul kui seda ei
tee võistluste korraldaja poolt väljastatud võistluste juhend.
Seega, kui ujuja on täitnud vajaliku kriteeriumi võistlustele pääsemiseks siis saab ta
seal startida lisaks alale kus norm täidetud ka teistel aladel.
- Normi täitmise perioodiks juunioridel 15 kuud.
OTSUSED:
3.1. Mitte piirata alade hulka kui see on juhendis lubatud (kehtib ka 2019 PM MV kohta)
3.2. Normi täitmise perioodiks juunioridel 15 kuud (alates 2020)
4. 2020 aasta Tokyo OM-i kriteeriumid kui A-normitäitjaid ei ole.
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.

