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PÄEVAKORD:
1.
Hetkeolukord seoses eriolukorraga.
2.
Koondised alates 01.05.20
3.
EULi liikmete 2020 aasta Üldkoosoleku teemad.
4.
TrKJuhatuse ettepanek EULi juhatusele - kuulutada 2019/2020 hooaja Noortesari
lõppenuks.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1.
Hetkeolukord seoses eriolukorraga.
Hetkeolukorra kaardistamine seisuga 29.04.20:
Ujumise puhul on tegemist spetsiifilise spordialaga, kus veetunnetus on väga olulisel kohal ja
ujulate kinniolek on pannud meie ujujad keerulisse olukorda;
Audenteses lõppevad kõikide OM sportlaste treenimisvõimalused alates 01.05.20, selle
hulgas ka ujula kasutamine;
EOK on pöördunud KultMini poole võimaldada neljale OM kandidaadile ujumistreeningute
jätkamist Keila ujulas. Ametlikku otsust selle võimaluse kohta ei ole alaliitu tulnud;
Vabariigi valitsus on kehtestanud koroonakriisist väljumise kavas ujulate ja spaade avamise
viimases järgus, kuivõrd teised spordiklubid on plaanis avada palju varem;
Büroo küsitluse peale, oleks osad ujulad üle Eesti valmis ujujaid vette lubama kui selleks
antakse luba, kuid kui rakendatakse väikeste treeninggruppide nõuet, on see majanduslikult
keeruline nii ujulatele kui klubidele ja nendega seoses ka ujujate lapsevanematele;
COVID-19 teadusnõukoja juhi professor Irja Lutsari sõnul pole koroonaviirus veega leviv
haigus ning klooritatud basseinivett see viirus ei kannata.
Sellest tulenevalt tegi juhatus järgmised OTSUSED:
- Bürool koguda kokku kõik ülaltoodud punktide kohta olemasolev info nii Eestis kui
naaberriikides ning vastavalt sellele koostada Ujumisliidu poolne pöördumine ja ettepanekud
Kultuuriministeeriumile ja Vabariigi Valituse eriolukorra komisjonile.
- Pöördumises tuua välja põhjused, argumendid, võimalused ja lahendused, kuidas kahes
etapis (esimesel võimalusel laiendatud koondisele, seejärel kõigile treeninggruppidele)
võimaldada ujulate avamine ja nende ohutu kasutamine kõikide meie tegevujujate poolt.
2.

Koondised alates 01.05.20.

Peatreenerid koostasid olemasolevaid koondisekriteeriume järgides koondislaste nimekirjad alates
01.05.20. Toni Meijel tegi ettepaneku lisada ainsa naisena JUN+ nimekirja ka Laurika Lint -

põhjendusega, et tema areng on olnud stabiilne, tal on olemas nõutavad FINA punktid, ta käis 2019
JEMil ja temas on olemas potentsiaal täita ära lähiajal ka ABS klassi kriteeriumid.
OTSUSED:
Lisada Laurika Lint JUN+ nimekirja
kinnitada koondisenimekirjad alates 01.05.20.
olenemata EMi või JEMi võimalikust toimumisajast, jäävad kõikidele hetkel vastava võistluse
normi täitnud ujujatele õigus seal osaleda, neile ei rakendada 15 kuu tagasiulatuvat normitäimise
tähtaja nõuet.
3.
EULi liikmete 2020. aasta Üldkoosoleku teemad.
Juhatus arutas Üldkoosoleku päevakorra üle ning tegi büroole ülesandeks esitada EULi lõplik 2019.a
majandusaasta aruanne hiljemalt 11.mail, et revisjonikomisjon jõuaks enne liikmetele laiali saatmist
oma ülevaate ja järeldusotsuse koostada.
Juhatus kinnitab Üldkoosoleku päevakorra järgmisel korralisel koosolekul 20.05.20.
4.

TrKJuhatuse ettepanek EULi juhatusele-kuulutada 2019/2020 hooaja Noortesari lõppenuks.

Vastavalt TrKJuhatuse ettepanekule:
- TrKJuhatus leidis, et sügisest, kui võiks alles olla võimalik NS selle hooaja finaal veel ära
pidada, on osadel noortel juba vanuseklassid muutunud. Sellest olenevalt oleks mõistlik
kuulutada 2019/2020 hooaja Noortesari lõppenuks.
- Kuna kahe etapi põhjal ei ole võimalik paremusjärjestust koostada, tellida kõikidele
osalejatele nö mälestusmedalid, graveerida ja laiali jaotada oleks kulukas ning keerukas, siis
teha juhatusele ettepanek lõpetada NS 2019/2020 hooaeg ja bürool mõelda välja, kuidas
kõiki finaali jõudnuid meeles pidada.
EULi juhatus OTSUSTAS:
Kuulutada 2019/2020 hooaja Noortesari lõppenuks.
Bürool leida lahendus, kuidas kõiki finaali jõudnuid meeles pidada.

