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ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Arengukava seis
Info töögrupi juhilt Peeter Matilt:
 Alamrühmade töö koosolekute näol toimub ja jätkub, analüüsidest siirdutakse
rohkem tegevustesse.
 Tehtud töö raporteerimine arengukava koosolekutel
 Arengukava kinnitatakse EUL Üldkoosolekul kevadel 2020
2. EULi eelarve 10 kuu seis ja prognoos 2019 lõpuni.
Pille Tali tegi ülevaate EULi 10 kuu kasumiaruandest ning prognoosi 2019 aasta lõpuni.
Prognoosi järgi võib aasta lõpuks tekkida ülekulu ca 20 000 eurot, mis on eelkõige seotud
võistluste korraldusega ja tingitud Aura veekeskuse ootamatust hinnatõusust 2019. aastal,
kus korraldati kokku neljad võistlused veel 2018/2019 hooaja stardimaksuga. Reaalse ülekulu
tekkimisel kaetakse see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Rahavooliselt EULil
probleeme ei ole, sest eelnevatest aastatest on varutud piisav reserv.
3. EMi ja PMMV delegatsioonide kinnitamine
EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED lühirada
04.-08.12.2019, Glasgow, Scotland
Delegatsiooni kuuluvad:
1. Daniel Zaitsev
2. Martin Allikvee
3. Maria Romanjuk
4. Kregor Zirk
5. Dmitri Kapelin

6. Mihhail Strungar
7. Tom Ruston
8. Marius Unt – füsio
Põhjamaade MV
29.11-01.12 Fäärid
Delegatsiooni kuulub 46 inimest - 42 sportlast, 4 treenerit. Nimekiri LISAna.
EULi esindaja Toni Meijel.


EUL delegatsiooni esindajatel esitada juhatusele koondiste eesmärgid mainitud
tiitilivõistlusteks.

4. Parastartide lisamine 2019.a. EMV lühiraja programmi
EULile laekus Paraujujate pöördumine:
Palume ka sel aastal arvestada lühiraja Eesti meistrivõistlustel paraujujatega. 50m selili- ,
vabaujumine ja liblikat (rinnuli juhul kui on vähemalt 4 osalejat) lisada programmi enne
tavastarte.
Nõustuda TrKJuhatuse OTSUSTEGA:
1.1.
Lisada parastardid 2019.a. EMV lühiraja programmi
1.2.
Kutsuda paraujujate ametlik esindaja/kohtunik osalema võistlustele
1.3.
Paluda paraujujatel hoojaja alguses teada anda on osalussoovidest Eesti MV-l, et
lisada parastardid juhenditesse juba kohe
5. Audentese ujumisgrupi treeneri konkurss alates 2020 sügis.
Igal alaliidul on võimalik tutvuda Audentese poolt koostatud konkursitingimusetega ning
25.novembriks saata omapoolsete, spordialaliidu enda poolt oluliseks peetavad täiendavad
tingimused, nõudmised. Samuti ettepanekud võimalike kirja pandud punktide täiendamiseks
ja muutmiseks.
Hetkel on see vaid konkursi tingimuste väljakuulutamine, millele tuleb täiendavalt iga
alaliiduga koostöös lisaks kirja panna konkreetne treeneri ametijuhend.
Ajakava treenerite värbamiseks on järgmine:
5.-25.11.2019 konkurssi tingimuste kooskõlastamine alaliitudega
Detsembris 2019 – konkurssi välja kuulutamine ja sooviavalduste esitamise tähtaja
kinnitamine (iga alaliiduga lepime selle eraldi kokku, mis kuupäevaks peavad kandidaadid
oma sooviavaldused esitama)
Jaanuar-veebruar 2020 kandidaatidega vestluste pidamine (Audentes, vastav spordialaliit,
EOK) ja värvatavate välja selgitamine, ka lepingu tingimuste (koos ametijuhenditega) kokku
leppimine ja 2020.a 1.septembril Audentese spordigümnaasiumi treeneritena tööd
alustavate treenerite välja kuulutamine
Märts 2020 töölepingute sõlmimised algusega 1.09.2020
Aprill 2020 uute õppursportlaste vastuvõtukatsete läbiviimine
Juuni 2020 uute õppursportlaste kinnitamine vastuvõtukomisjonis ning nendega lepingute
sõlmimine
OTSUSED:
3.1 Uurida välja Audentese poolsed palgatingimused. Palgatase peab olema selline, et tekiks
huvi tulla kandideerima, vajadusel kaaluda vahendite kaasamist EULi eelarvest.
3.2 Vanusegruppide peatreeneritel koostada treeneri ametijuhend ja töötingimused hiljemalt
2.detsembriks 2019.
3.3 Konkursi aega pikendada kuni jaanuari keskpaigani.
6. 2019 parimate ujujate ja treenerite valimine – kriteeriumid.
Kriteeriumid, mis kehtisid 2018.aastal:

1. Kõrgeim koht tiitlivõistlustel.
Arvesse minev koht peab olema vähemalt poolfinaali koht.
Eelistatud on 50 meetrise ujula tiitlivõistlustel saavutatud koht.
2. Parima tulemuse FINA punktid.
3. Vastava vanuseklassi püstitatud rekordid.
4. Nominentide võrdsuse korral ka vastava vanuseklassi Eesti MV tulemused
OTSUSED :
Mitte muuta 2019.aasta parimate valimise põhimõtteid. Antud kriteeriumid on soovituslikud,
arvestuse aluseks. Lõpliku otsuse teeb EULi juhatus, toetudes TrKJuhatuse ettepanekutele ja
argumentidele.
7. 2019 parimad avaveeujujad ja mastersid.
Nõustuda Avaveeujumise komisjoni ja TrKJuhatuse ettepanekutega.
OTSUSED avalikustatakse 11.01.2020 toimuval parimate autasustamise üritusel.
8. Avaveeujumise tiitlivõistlustele lähetamise kriteeriumid
Nõustuda Avaveeujumise komisjoni ja TrKJuhatuse ettepanekutega:
Avaveeujumise tiitlivõistlustele lähetamise kriteeriumid.
1.
Avaveeujujad esitavad oma järgmise aasta tiitlivõistluste plaanid septembri lõpuks
Avaveeujumise komisjonile ja EULi juhatusele.
2.
Tiitlivõistlustele lähetamise aluseks on 2 viimase hooaja FINA/LENi tiitlivõistlustel või
mõnel karikaetapil osalemine.
3.
Juhul kui peab kandidaate reastama või valima, teeb sellekohase ettepaneku EULi
juhatusele Avaveeujumise komisjon, lähtudes ujujate eelnevatest tulemustest, kusjuures
eelistatud on kõrgema kategooria võistlused, võrdluse aluseks vahe parimatega ning enam
soositud on 10km distantsi (OM ala) sooritus.
4.
EULi esindaja/treeneri lähetamise ettepaneku võistlejatega kaasa, teeb ujujate soovil
Avaveeujumise komisjon EULi juhatusele.
9. Avaveeujumise vanuseklasside muutmine.
Nõustuda Avaveeujumise komisjoni ja TrKJuhatuse ettepanekutega.
Järgida FINA ja LEN juuniorite tiitlivõistluste vanuseklasside jaotust ning sellest lähtuvalt teha
ettepanek EULi võistluste üldjuhendisse:
Vanused seisuga 31.detsember.
• 14-15 a poisid ja tüdrukud. Lapsevanema kirjalikul nõusolekul ka 12-13 aastased, kes on
eelnevalt osalenud mõnel avavee seeriavõistluse etapil (2km ja rohkem)
• 16-17 a poisid ja tüdrukud
• 18-19 a poisid ja tüdrukud
10. Muud küsimused
Järgmine koosolek toimub 18.12.19

