EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek.
07.10.20 kell 10.30, SK Nord koosolekute ruumis
Osalesid:
Pille Tali, Mihhail Strungar, Toni Meijel, Vladimir Labzin, Martin Liivamägi, Bruno Nopponen, Heidi
Kaasik
Kutsutud Aivi Kulla
Puudusid Andrei Divissenko - etteteatamisel
Koosolekut protokollis Pille Tali
PÄEVAKORD:
1. EMV 2020 a lühirajas, juhendid ja eriolukorra tingimused. Paraujujate pöördumine osalemiseks.
2. NS 2020/2021 hooaja I etapi korraldamisest, Noortesarja 2020/2021 hooaja üldjuhendi
kinnitamine.
3. Avaveeujumise Eesti MV korraldamise kriteeriumide arutelu.
4. Meet Manageri koolituse, pooleletroonikaga ja täiseletroonikaga võistluste läbiviimise
koolitused klubidele.
5. Muud küsimused.
ARUTELU JA OTSUSED:
1. EMV 2020 a lühirajas, juhendid ja eriolukorra tingimused. Paraujujate pöördumine osalemiseks.
Seoses ujulatele kehtestatud 50% nõudega koostada nii noore- ja juunioride kui ka absoluudi lühiraja
MV-te läbiviimiseks eriprogramm järgmistel tingimustel:
mõlemad võistlused viia läbi ettenähtud kuupäevadel
võistlused toimuvad nii eelujumiste kui finaalidega
programmis muudatusi võimalusel mitte teha
bürool teha arvutused: 36 absoluuti, 12 juuniori, 20 noort alale.
võimalusel lisada paraujumise stardid programmi vastavalt nende poolt esitatud soovile.
registreerimine teha kahes etapis, esimene kus saab üles anda kõik normitäitjad ja teine, kus
saab lisada vabadele kohtadele
Bürool uurida Kalev SPA valmisolekut võistlust nende ujulas läbi viia.
2. NS 2020/2021 hooaja I etapi korraldamisest, Noortesarja 2020/2021 hooaja üldjuhendi
kinnitamine.
Üldist:
 FINA kohtunikud etappidele määrab ja tasustab EUL vastavalt kehtestatud kohtunike
hinnakirjale.
 Paluda kõikidelt osalejatelt (alaealiste osas lapsevanemalt) Tervisetõendit. Mille üks kasu on
see, et saabuv osaleja kinnitab oma terveksolemist ja teiseks kui peaks juhtuma mingi
puhang, saaks kiiresti kõikide osalejatega kontakti. Büroo koostab vormi.
 Teatevõistlusi etappidel ei toimu, toimuvad ainult finaalis.
 Pealtvaatajaid-lapsevanemaid sisse ei lubata.
 Jälgida tuleb ujula poolt kehtestatud 50% täituvuse nõuet.
 Korraldajad, kes otseselt puutuvad kokku võistlejatega, peavad kandma maske.

Noortesarja I etapi korraldus:
Tallinna A ja B tsoon (võistlus toimub 4-s osas)
Pühapäeval, 1. novembril 2020.a. Sõle ujulas
Osavõtjad: Tallinna, Pärnu, Haapsalu, Harjumaa ja Hiiumaa ujumisklubid.
Korraldaja: Kalevi Ujumiskool
Tartu tsoon, lõunaregioon (võistlus toimub 2-s osas)
Laupäeval, 31.oktoober 2020, Aura ujulas
Osavõtjad:, Tartu, Paide, Türi, Karksi, Kadrina, Rakvere ujumisklubid.
Korraldaja: Yess
Tartu tsoon, idaregioon
Pühapäeval, 31.oktoober 2020, Sillamäe ujulas
Osavõtjad: Narva, Sillamäe Jõhvi, Kohtla-Järve
Korraldaja: Sillamäe Kalev
OTSUS: Kinnitada Noortesarja 2020/2021 hooaja üldjuhend (LISA 1).
3. Avaveeujumise Eesti MV korraldamise kriteeriumide arutelu (LISA 2).
TrKJuhatus tutvus Avaveeujumise komisjoni ettepanekutega Eesti MV korraldamise kriteeriumite
osas. TrKJuhatus nõustus kõikide ettepanekutega ning lisas veel järgmised nõuded:
1. Viia sisse ka kalipsoklass, kus oleks tingimusteks:
ei jagata välja Eesti meistritiitlit
määratakse min temperatuur, näiteks 18 või 20 kraadi ja vähem
määrata min arv inimesi, mille puhul eraldi klass tehakse
määrata min arv inimesi, mille puhul jagatakse medaleid
2. Võistlustel määrata kindel kellaaeg autasustamiste läbiviimiseks.
4. Meet Manageri, pooleletroonikaga ja täiseletroonikaga võistluste läbiviimise koolitused
klubidele.
Klubidel on tekkinud huvi ja vajadus koolitada oma klubides inimesi erinevate tasemetega võistluste
läbiviimiseks. Väikeklubidele oleks vaja noortele treeneritele Swimrankingu koolitust - lihtvõistluste
korraldamine käsiajavõtuga, kuid arvutiprogrammi (Meet Manager) kasutamisega, mis oleks abiks
ülesandmisel ja lõpuprotokolli vormistamisel. Suurematel klubidel oleks aga huvi pool- ja
täiseletroonika kasutamise väljaõpet.
Bürool uurida selleks võimalikke läbiviijaid ning huvilisi.
5. Muud küsimused
TrkJuhatuse valimised – Pille Tali andis ülevaate eelseisvatest TrKJuhatuse valimiste
protseduurist.
UK Aktiiv esitas küsimuse, miks korraldatakse NS etapp Auras, mis ei vasta tingimustele
(basseini põhjas puuduvad jooned kui võistlust viiakse läbi ristipidi).
Vastus TrkJuhatuselt - vastavalt Lõunaregiooni peakorraldaja sõnadele on siiani kõik etapil osalenud
klubid nõus olnud nende tingimustega. Mitmete pöördumiste tulemusel on Aura ujula lubanud siiski
jooned basseini põhja lisada.

