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PÄEVAKORD:
1. Hetkeolukord seoses eriolukorraga.
2. Koondised alates 01.05.20. Täiendus EULi 29.04.20 koosoleku otsusele nr.2.
3. EULi liikmete 2020 aasta Üldkoosoleku teemad.
4. EMV ja EJNMV uued normatiivid ja pealepääsu kriteeriumid.
5. EULi 4 kuu kasumiaruanne ja seis seoses eriolukorraga.
6. Avaveeujumise 2020 aasta hooaja kalendri, seeriavõistluse juhendi ja Eesti MV juhendi
kinnitamine.
7. Muud teemad.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1.

Hetkeolukord seoses eriolukorraga.
- Ujulad avatati 18.05 10in grupis nõudega
- 01.06 kaob ära 10in nõue ja avatakse ka kõik SPAd aga jääb kehtima 50%
täituvuse nõue
- 01.07 lubatakse avalikke üritusi siseruumides kuni 500in, ka võistlusi ilma
pealtvaatajateta
- TrkJuhatus soovitab korraldada ka ühe mitte tiitlivõistluse EULi poolt, näiteks
juulis.

Pille Tali tegi ülevaate antud olukorrast ja lisas, et 50% täituvuse nõue, mis laieneb ka
basseiniosale ja võib kehtima jääda kuni septembrini, on ujumisklubidele majanduslikult
väga keeruline.
Pille Tali tegi ettepaneku EULi juhatuse poolt teha Kultuuriministeeriumile pöördumine, kus
tuua välja 50% erisus tavaruumides ja basseinivees (kus teaduslikult on tõestatud viiruse
levikut kloorivees ei toimu) ning taotleda luba nendes ujulates, kus on võimalik
riideruumides 50% täituvuse nõue tagada, lubada vette max lubatud arv sportlasi. Juhatus
soovitas juurde võtta võimalusel ka Irja Lutsari kommentaar.
2.
Koondised alates 01.05.20. Täiendus EULi 29.04.20 koosoleku otsusele nr.2.
Eelmise juhatuse koosoleku otsusega jäi peatreenerite poolt esitatud absoluudi koondislaste
nimekirjast ekslikult välja Marko-Matteus Langel, kellel on kehtiv tiitlivõistluste normatiivist

kiirem tulemus (MM SC 2020 Abu Dhabi B-normatiivid 200m vabaujumises ja 100m
kompleksujumises), mis ujutud Eesti lühiraja MV-l 2019.aastal.
OTSUS:
Kinnitada Marko-Matteus Langel absoluudikoondise nimekirja alates 01.05.2020.
3. EULi liikmete 2020. aasta Üldkoosoleku teemad.
EULi juhatus kinnitas 2020. aasta EULi liikmete üldkoosoleku aja, koha ja juhatuse
ettepaneku päevakorraprojektiks järgmiselt:
AEG: 04.juuni 2020, kell 12.00 – 14.30
KOHT: Audentese Spordigümnaasiumi aula
PÄEVAKORD:
1. EULi 2019. aasta tegevuste kokkuvõte.
2. EULi 2019. aasta eelarve kokkuvõte.
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2019. aasta kohta.
4. EULi 2019. aasta majandusaruande kinnitamine.
5. Litsentsitasu kinnitamine 2020/2021 hooajaks.
6. Liikmemaksu kinnitamine 2021. aastaks.
7. EULi 2020. aasta tegevuskava ja kriisiolukorra ülevaade.
8. EULi 2020. aasta eelarve ülevaade koos kriisi mõjude hinnangutega.
9. EUL arengukava aastateks 2021-2032 eesmärkide ja protsessi tutvustus.
•
•

Koosoleku kvoorumiks on vaja üle 50% liikmete kohalolekut või siis volitatud isikuid.
Koosoleku materjalid saadetakse liikmetele hiljemalt 27.mail 2020.

4.
EMV ja EJNMV uued normatiivid ja pealepääsu kriteeriumid.
TrkJuhatuse selgitused:
Kuna hetkel kehtivad normid on osade alade ja soolise arvestuse lõikes ebavõrdsed, siis uute
normatiividega soovitakse ühtlustada Eesti meistrivõistlustele pealepääsutingimusi.
TrKJuhatuse hinnangul on sama taseme ujujatel pikemate alade FINA punktid
sprindidistantsidest nõrgemad (tulenevalt FINA punkti olemusest, mis hindab alade tugevust
vaid maailmarekordi alusel), seega tehakse ettepanek varieerida normi aluseks olevaid FINA
punkte sõltuvalt distantsi pikkusest.
Absoluutklassi normitäitmise ajalise piirangu kaotamisee eesmärk on võimaldada Eestist
väljaspool treenivatel ja võistluspausil olnud sportlastel startida.
EULi juhatus nõustus TrKJuhatuse 13.05.20 koosoleku ettepanekutega ja
OTSUSTAS:
1. Määrata juunioride- ja noorte Eesti MV normiks alates 2020/2021 hooajast min 300 FINA
punkti kõikidel aladel.
2. Määrata Eesti MV (absoluut) normideks alates 2020/2021 hooajast:
•
50m alad - min 380 FINA punkti
•
100m alad – min 360 FINA punkti
•
200m ja pikemad alad – min 340 FINA punkti
3. EMV uue hooaja normatiivid vaadatakse üle ja kinnitatakse 1. septembri seisuga kehtiva
FINA punktitabeli alusel iga uue hooaja alguses vähemalt 2 kuud enne esimese tiitlivõistluse
algust.

4. Eesti MV (absoluut) ei ole ajalist normitäitmise piirangut - kõik, kes on täitnud kunagi
kehtiva normi ja see on tõendatav, pääsevad starti.
5. Juunioride ja noorte EMV ajaline normitäitmise aeg on 15 kuud alates võistluse esimesest
päevast.
Ajalised tabelid LISA 1.
5. EULi 4 kuu kasumiaruanne ja seis seoses eriolukorraga.
Pille Tali esitas juhatusele EULi 4 kuu kasumiaruande. Aruanne vastab planeeritule ning sellel
perioodil eriolukord EULi kasumiaruannet väga mõjutanud ei ole. Pille Talil teha
Üldkoosolekuks täpne prognoos terve 2020. aasta lõikes.
6. Avaveeujumise 2020 aasta hooaja kalendri, seeriavõistluse juhendi ja Eesti MV juhendi
kinnitamine.
EULi Avaveekomisjon esitas EULi juhatusele kinnitamiseks 2020. aasta avaveeujumise hooaja
kalendri, seeriavõistluse juhendi ja Eesti MV-te juhendid 3ja5km ning 10km ujumises.
OTSUSTATI:
- Kinnitada Eesti 2020 aasta avaveeujumise kalender. LISA 2.
- Kinnitada Eesti 2020 aasta seeriavõistluse juhend. LISA 3.
- Kinnitada Eesti 2020 aasta avavee Eesti meistrivõistluste juhendid (3/5km ja 10km)
LISA 4 ja LISA 5.
- Määrata Eesti MV stardimaksudeks 15/20/25 eur (vastavalt juhendile).
7. Muud teemad
-

Eesti Ujumisliit on koostöös Eesti Korvpalliliidu, Eesti Käsipalliliidu, Eesti Võrkpalli
Liidu, Eesti Maadlusliidu ja Eesti Tennise Liiduga tegemas ühispöördumist Haridus- ja
teadusministeeriumile, et Audentese Spordigümnaasiumisse võimaldataks noori ja
võimekaid õppursportlasi vastu võtta ka 8-ndasse ja 9-ndasse klassi.

-

Kuna valmimas on Eesti Meistrivõistlused 100 raamat, siis võimalusel bürool
korraldada raamatuesitlus koos EULi Üldkoosolekuga 04.juunil 2020.

-

Kui Arenast tellitud varustus koondislastele ja nende treeneritele kohale jõuab,
korraldada bürool sarnaselt eelmise aastaga üritus varustuse kätte jagamiseks ning
seal anda klubiesindajatele kätte ka Noortesarja finalistide osalusmedalid.

