Eesmärk

EUL juhatuse koosolek

Kuupäev

17.06.20

Kellaaeg

14.30 – 17.00

Asukoht

Audentes ja Zoom

Osalejad

Simon Renno, Karol Kovanen, Zoomi kaudu - Tõnu Meijel, Toni Meijel,
Pille Pokk, Peeter Matt

Osalejad, Kutsutud Pille Tali
Puudujad

Etteteatamisel - Vadim Ivlijev, Erko Tamuri, Erkki Vapper

Koostaja

Pille Tali

PÄEVAKORD:
1. Ülevaade hetkeseisust koos EULi eelarvega.
2. Eesti MV korraldamine ja programm.
3. Helen Linki töölepingu lõpetamine ja uue inimese leidmine.
4. Muud küsimused.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Ülevaade hetkeseisust koos EULi eelarvega.
Pille Tali tegi ülevaate EULi viie kuu kasumiaruandest.
2. Eesti MV korraldamine ja programm.
Vastavalt TrkJuhatusele tehtud ettepanekule, töötas büroo välja kaks programmi 2020. aasta Eesti
MV korraldamiseks Auras, Tartus.
1. Eriolukorra min programm finaalidega, mille aluseks oleks kehtiv 50% täituvuse nõue, ehk ca 110
sportlast (55 naist ja 55 meest) korraga kasutavad riideruume, treenerid tribüünidel eraldi.
 Kuupäevadeks 3.- 6.august.
 Osade vahel min 1 tund.
 Võistlus 12 osaline, 4 päeva,.
 Peale saavad iga ala 12 parimat noort, juuniori ja täiskasvanut, õhtuste finaalidega,
teateujumisi ei toimu.
2. Tavaolukorra programm kui kehtivaid piiranguid ei ole.
 Kuupäevadeks 4.- 6. august.
 Võistlus 6-osaline, 3 päeva.
 Peale saavad oma vanusegrupi Eesti MV-te normi täitnud ujujad.
 Hommikustes osades eelujumised, kus selguvad noorte ja juunioride parimad, õhtul finaalid.
TrKJuhatuse koosoleku ettepanek EULi juhatusele:
Kuna iga päev võib valitsuselt tulla täiendavat infot võistluste korraldamise ja reeglite kohta, siis
ettepanek EULi juhatusele on kinnitada Eesti meistrivõistluste toimumine
- eriolukorra min programm finaalidega või
- tavaolukorra programm
alusel.
Avada mõlemad programmid ujujate registreerimiseks Swimrankingus registreerimise lõpptähtajaga
29. juuni 2020.

30.juunil valib EUL juhatus , arvestades sel hetkel kehtivaid valitsuse poolt kinnitatud reegleid,
kumma programmi alusel Eesti MV-d korraldatakse. Selle põhjal teavitab EUL büroo klubisid
võistlustele pääsenud ujujatest.
Kuna Kultuuriministeeriumilt on tulnud signaale võimalike piirangute leevendamise osas ning ka
haigestumiste statistika on viimastel nädalatel olnud piirangute leevendamist toetav, siis on kahe
programmi korraga väljakuulutamise ning lõpliku variandi valiku edasilükkamise eesmärk tagada
võimalikult paljudele ujujatele võimalus soovi korral osaleda tiitlivõistlustel.
EULi juhatus kaalus TrkJuhatuse ettepanekut ning OTSUSTAS:
korraldada Eesti MV kas 3.- 6.augustil või 4.-6.augustil 2020 Tartus, Aura keskuse ujulas
TrKJuhatusel välja töötada 19. juuniks kaks võistluste juhendit - üks vastavalt eriolukorra
programmile koos finaalidega, teine vastavalt tavaprogrammile.
mõlemad programmid koheselt Swimrankingus registreerimiseks avada
mõlema programmi aladele registreerimine lõppeb 29.06.20 kell 23:59. NB! Mõlemale
programmile tuleb registreerida eraldi!
30.juunil 2020 teeb EUL juhatus otsuse, kumma programmi alusel Eesti MV korraldatakse
kui valituks saab eriolukorra programm finaalidega, saavad klubid pärast esialgsete
paremusjärjestuste avaldamist 3 tööpäeva jooksul eemaldada sportlastelt alasid (juurde lisada ei
saa), mille järel võivad võistlejate (max 12 parema) hulka pääseda paremusjärjestuses järgmised
sportlased. Kõik sportlased, keda nimekirjast 3 päeva jooksul ei eemaldata, peavad olema valmis
parimate sekka pääsedes võistlustel startima! (erandiks arstitõend)
võistlustele registreerimine ja võistlemine on sportlase (alaealise puhul-lapsevanema) omal
vastutusel.
kui tervisekriisi olukord peaks riigis halvenema, võib juhtuda, et võistlused tuleb tühistada.
3. Helen Linki töölepingu lõpetamine ja uue inimese leidmine.
Õpime Ujuma projektijuht Helen Link on esitanud soovi lahkuda ametist 31.07.2020.
Selle töö jätkamiseks kuulutab Eesti Ujumisliit välja siseringi konkursi tähtajaga 30.juuni 2020.
Kandidaat peab omama eelnevat kokkupuudet Õpime Ujuma projekti tegevustega.
4. Muud küsimused
- Pille Tali tegi ülevaate Audentese ujumisgrupi uue hooaja hetkeseisust – ujumisele on
eraldatud 10 kohta, üheteistkümnes koht on veel lahtine. Peter Mankoćiga on Audentesel
eelleping sõlmitud.
-

Pille Tali tegi ülevaate 2020 aasta Sügisseminarist – selle aasta Sügisseminar toimub 5.6.septembril Jõlumäel, Pärnumaal.

-

Pille Tali tegi ülevaate Sisekaitseakadeemia Narva kolledži ujulast, kus eiratakse FINA
rajalaiuse nõudeid ja soovitakse rajada ujula 2m radadega.

