EUL UJUMISKOONDISE KRITEERIUMID alates 2020/2021 hooaeg
TERMINID:
KOONDISLANE – absoluudiklassi ujuja, absoluudiklassi kandidaat, juunioride klassi ujuja, juunioride
klassi kandidaat, noorteklassi ujuja - kes vastab kinnitatud kriteeriumitele
ABSOLUUDI KOONDISLANE – ujuja, kellel on täidetud eelseisva tiitlivõistluse norm või normitäitnute
puudumisel nimetatud koondisesse peatreeneri ettepanekul.
ABSOLUUDI KOONDISE KANDIDAAT – esimest või teist aastat absoluudi klassi ujuja, kellel on täidetud
kehtiv JEMi norm.
JUUNIORIDE KOONDISLANE – juunioride vanuseklassi kuuluv ujuja, kes on täitnud vähemalt oma
vanusklassi eelseisva tiitlivõistluse normi või normitäitnute puudumisel nimetatud koondisesse
peatreeneri ettepanekul.
JUUNIORIDE KOONDISE KANDIDAAT – esimest aastat juunioride klassis võistlev noor, kellel on
täidetud 1250 FINA punkti kahe ala (100m ja pikem distants) kokkuvõttes.
NOORTEKLASSI KOONDISLANE – noorte vanuseklassi kuuluv ujuja, , kellel on täidetud 1250 FINA
punkti kahe ala (100m ja pikem distants) kokkuvõttes või normitäitnute puudumisel nimetatud
koondisesse peatreeneri ettepanekul.
TEGEVUSTOETUS – Eesti Ujumisliidu poolt määratud rahaline ettevalmistustoetus.
TERVISEUURINGULAAGRID – koondislaste kohustuslikud ühislaagrid, korraldatud ja finantseeritud
Eesti Ujumisliidu poolt.
KOONDISLASE LEPING – Eesti Ujumisliidu ja ujuja vaheline kohustuslik leping, mis sõlmitakse ujuja
koondislase staatuse omandamisel ja kus on fikseeritud mõlema poole õigused ja kohustused.
Lepingu lisaks on ujuja järgneva hooaja eesmärgid. Leping pikeneb automaatselt koondilase staatuse
perioodi jooksul.
JÄRELKASVULAAGER – alla 16 aastate (U16) noorte ühislaager augusti lõpus, korraldus ja treenerite
finantseerimine Eesti Ujumisliidu poolt, vastavalt eelarvele osaline finantseerimine ka osalejatele.

ABSOLUUDI KOONDIS:
-

Koondisesse pääsevad kõik ujujad, kes on täitnud eelseisva tiitlivõistluse normi (EM ja EMSC
16.koht* või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust või OM, MM ja MM SC A ja B
normi)

-

Arvestatakse nii SC kui LC tulemusi ja kõiki distantse.

-

Tulemused kehtivad 15 kuud.

-

Koondislase staatus lõppeb pärast tiitlivõistlust kui tal ei ole järgmise võistluse normi.

-

Koondislaste nimekiri kinnitatakse seisuga 1 jaanuar, 1 mai, 1 september.

-

Normi mittetäitnute puhul arvestatakse koondiseliikmeteks 2 mees- ja 2 naisujujat
peatreeneri ettepanekul.

-

Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmekssaamise eeldused ja sõlmitud
koondislase leping koos lisadega.

-

Peatreeneril on õigus esitada juhatusele koondise nimekirja kinnitamiseks ka teisi normita
ujujaid.

* Kui eelmistel tiitlivõistlustel osales alal 20 või vähem võistlejat ja 16. koha tulemus (või vähemate
osalejate korral viimase koha tulemus) oli üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk, siis võib
EUL juhatus korrigeerida normatiivi kõrgemaks, et see vastaks tasemelt teiste alade normatiividele.
Rahastamine ja muud toetused:
-

Ettevalmistustoetust saavad kõik ujujad, kes on täitnud eelseisva tiitlivõistluse normi - EM ja
EMSC 16.koht* või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust või OM, MM ja MM SC A
normi. (MM ja MM SC B normi täitnute osas saab toetust see ujuja, kes on hetkel reaalselt
võistlustele saaja)

-

Normi mittetäitnud ujujate puudumisel saavad EULilt ettevalmistustoetust kaks parimat
mees- ja naisujujat peatreeneri ettepanekul.

-

Ettevalmistustoetus 3000 eur makstakse 3x 1000 eur – jaanuaris, mais ja septembris.

-

Hooaja jooksul normitäitnule tasutakse kogu perioodiks määratud toetus (2/3 makstakse välja
kevadhooajal, 1/3 sügishooajal).
Ettevalmistustoetust saab koondise nimekirja kinnitamise järgselt järgmise perioodi eest.

-

Perioodid on jaanuar-aprill, mai-august ja september-detsember.
-

Hooaja jooksul normitäitnule tasutakse kogu perioodiks määratud toetus.

-

Kõik koondislased, kes on täitnud eeloleva tiitlivõistluse (EM, EM SC, MMi ja MM SC) normi,
lähetatakse tiitlivõistlustele EULi kulul.

-

Normiga sportlaste puudumisel lähetatakse EULi kulul tiitlivõistlustele (EM ja EM SC)
miinimum kaks parimat mees- ja naisujujat, peatreeneri ettepanekul.

-

Kõikidele koondislastele kompenseeritakse suvine välislaager vastavalt FINA laagriprojekti
rahadele ja tingimustele.

-

Terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused).

-

Kõikidele, kes lähevad Eestit esindama tiitlivõistlustele (EM, MM) Arena varustuse pakett
aastaks (seljakott, kohver, parka, pusa, dressid, 2 polosärki, 2 t-särki, lüh püksid, prillid,
nimeline müts, 2 võistlustrikood/-püksi).

-

Eelarvesse jäetakse puhver aasta jooksul võimalike liituvate koondislaste jaoks.

ABSOLUUDI KOONDISE KANDIDAAT
-

esimest või teist aastat absoluudi klassi ujuja, kellel on täidetud kehtiv JEMi norm.

-

ujujate areng vaadatakse peatreenerite ja klubitreeneri poolt üle enne iga uue koondise
nimekirja kinnitamist (1 jaanuar, 1 mai, 1 september). Põhjendatult võib ujuja nimekirjast
välja arvata.

-

toetatakse EULi tegevustoetusega 1500 eurot - tingimustel 2/3 toetusest esimesel hooajal,
1/3 toetusest teisel hooajal.

-

terviseuuringu laagrid 2x aastas (testid, filmimine, ühistegevused)

JUUNIORIDE KOONDIS
-

Koondisesse pääsevad kõik ujujad, kes on täitnud eelseisva tiitlivõistluse normi (JEMi või JMMi
16.koht* või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust)

-

Arvestatakse ainult LC tulemusi ja kõiki distantse.

-

Tulemused kehtivad 15 kuud.

-

Koondislase staatus lõppeb pärast tiitlivõistlust kui tal ei ole järgmise võistluse normi.

-

Koondislaste nimekiri kinnitatakse seisuga 1 jaanuar, 1 mai, 1 september.

-

Normi mittetäitnute puhul arvestatakse koondiseliikmeteks 3 mees- ja 3 naisujujat
peatreeneri ettepanekul.

-

Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmeks saamise eeldused ja sõlmitud
koondislase leping koos lisadega.

-

Peatreeneril on õigus esitada juhatusele koondise nimekirja kinnitamiseks ka teisi normita
ujujaid.

* Kui eelmistel tiitlivõistlustel osales alal 20 või vähem võistlejat ja 16. koha tulemus (või vähemate
osalejate korral viimase koha tulemus) oli üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk, siis võib
EUL juhatus korrigeerida normatiivi kõrgemaks, et see vastaks tasemelt teiste alade normatiividele.
Rahastamine ja muud toetused:
-

Ettevalmistustoetust saavad kõik ujujad, kes on täitnud eelseisva tiitlivõistluse normi (JEMi ja
JMMi 16.koht* või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust)

-

Normi mittetäitnud ujujate puudumisel saavad EULilt ettevalmistustoetust kolm parimat
mees- ja naisujujat peatreeneri ettepanekul.

-

Ettevalmistustoetus 1500 eur makstakse 3x 500 eur – jaanuaris, mais ja septembris.

-

Hooaja jooksul normitäitnule tasutakse kogu perioodiks määratud toetus (2/3 makstakse välja
kevadhooajal, 1/3 sügishooajal).
Ettevalmistustoetust saab koondise nimekirja kinnitamise järgselt järgmise perioodi eest.
Perioodid on jaanuar-aprill, mai-august ja september-detsember.

-

Kõik koondislased, kes on täitnud eeloleva tiitlivõistluse normi (JEMi või JMMi) lähetatakse
tiitlivõistlustele EULi kulul. Ujuja teeb koos treeneri ja alaliiduga hooaja alguses valiku, mis on
tema hooaja põhivõistlus (JEM või JMM). EUL finantseerib neist ühte. Kui klubi saadab ujuja
oma kuludega ka teisele võistlusele ja ujuja pääseb seal vähemalt poolfinaali, tasutakse talle
võistluste lähetuskulud tagant järgi.

-

Normiga ujujate puudumisel lähetatakse EULi kulul tiitlivõistlustele (JEM või JMM) miinimum
kolm parimat mees- ja naisujujat, peatreeneri ettepanekul.

-

Kõikidele koondislastele kompenseeritakse suvine välislaager vastavalt FINA laagriprojekti
rahadele ja tingimustele.

-

Terviseuuringu laagrid 2x aastast (testid, filmimine, ühistegevused).

-

Kõikidele, kes lähevad Eestit esindama tiitlivõistlustele (JEM, JMM) Arena varustuse pakett
aastaks (seljakott, kohver, pusa, dressid, 2 polosärki, 2 t-särki, lüh püksid, prillid, nimeline
müts, 2 võistlustrikood/-püksi).

-

Eelarvesse jäetakse puhver aasta jooksul võimalike liituvate koondislaste jaoks.

JUUNIORIDE KOONDISE KANDIDAAT
-

esimest aastat juunioride klassis võistlev noor, kellel on täidetud 1250 FINA punkti kahe ala
(100m ja pikem distants) kokkuvõttes.

-

kandidaadi kriteeriumit saab täita kuni jooksva aasta lõpuni - 31.12.

-

juunioride koondise kandidaadid kutsutakse terviseuuringute laagritesse.

NOORTEKOONDIS:
-

Koondisesse pääsevad kõik ujujad, kes on saanud 1250 FINA punkti. Liidetakse kokku 2 ala
(100m ja/või pikemal distantsil).

-

Tulemused kehtivad 12 kuud*. Kui uue nimekirja kinnitamise kuupäevaks ujuja tulemus või
vanus ei vasta enam kriteeriumitele, arvatakse sportlane koondisest välja.

-

Arvestatakse SC kui LC tulemusi täiselektroonika ajavõtusüsteemiga.

-

1250 FINA punktiga ujujate puudumisel nimetatakse koondisesse max 8 parimat ujujat
pingerea alusel, peatreeneri ettepanekul.

-

Koondislased kinnitatakse seisuga 1 jaanuar, 1 mai, 1 september.

-

Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmeks saamise eeldused ja sõlmitud
koondislase leping ja lisad.

*Tegevustoetuste kinnitamisel ja noortekoondise koosseisu moodustamisel lähtutakse
punktiarvestuses tulemuse tegemise hetkel kehtinud FINA punktitabelist.

Rahastamine ja muud toetused:
-

Ettevalmistustoetust 510 eur makstakse välja (3 x 170 eur) – jaanuaris, mais ja septembris.

-

Ettevalmistustoetust saab koondise nimekirja kinnitamise järgselt järgmise perioodi eest.
Perioodid on jaanuar-aprill, mai-august ja september-detsember.

-

Peatreeneri kutsel terviseuuringu koondiselaagrid (testid, filmimine, ühistegevused)

-

Ühepäevased laagrid nädalavahetustel – min 3x aastas. Kaugemalt tulijatele
kompenseeritakse transport kuludokumendi alusel.

-

Arena varustuse pakett (lüh. püksid, 2 t-särki, seljakott, prillid, ujumismüts).

-

Eelarvesse jäetakse puhver aasta jooksul võimalike liituvate koondislaste jaoks.

JÄRELKASVULAAGER (vanuses kuni 16 aastat – U16)


Augusti lõpus, 5 täispäeva, arvestada kuni 40 ujujaga



Laagrisse kutsutakse FINA punktide edetabeli alusel:

-

Nimekiri koostatakse pärast sama hooaja PMN võistlust

-

Tulemused alates jooksva hooaja 1.septembrist

-

Arvestatakse nii pika- kui lühikese basseini tulemusi - 2 erineva pikkusega distantsi, üks 50m.

-

Laagrissepääsu alampiir on 1075 FINA punkti



EULi poolt tasutatakse 4 treeneri majutus- ja toitlustuspakett + töötasu 250 eur netos.



EULi poolt kõikidele laagris osalejatele osaline laagrikulude tasustamine vastavalt järgmise
aasta eelarvevõimalustele (laagri kogukulu inimese kohta ca 300 eur)

