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PÄEVAKORD:
1. Ülevaade juunioride ja noorte lühiraja MV korraldamise seisust. Juhendi kinnitamine.
2. Ülevaade Noorterahade jagamisest üldiselt ja ettepanekud 2020 aasta osas.
3. Eelmise juhatuse koosoleku otsuste ülevaatamine.
4. Büroo kolimine.
5. Gala korraldamisest.
6. Täiendused EULi 2020/2021 võistluskalendrisse.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Ülevaade juunioride ja noorte lühiraja MV korraldamise seisust. Juhendi kinnitamine.
Pille Tali tegi ülevaate TrKJuhatuse ettepanekutest juunioride ja noorte lühiraja MV juhendisse ja
korraldamisega seotud tegevustest.
- EULi juhatus tutvus esitatud juhendiprojektiga ja kinnitas 2020.a. juunioride ja noorte lühiraja
MV juhendi.
- Lisaks tegi juhatus ettepaneku sarnaselt suviste Eesti MV-ga töötada bürool välja
Tervisetõendi vorm, mis saadetakse eelnevalt nii klubidele (ujujatele ja treeneritele) kui ka
korraldajatele ja kohtunikele allkirjastamiseks. Tervisetõendi eesmärk on tervisekriisi
olukorras tagada võimalikult vastutustundlik võistluskorraldus ja veenduda, et hoonesse
sisenevad isikud (ka need, kes pole juhendiga tutvunud) on teadlikud COVID-piirangutest
ning kinnitavad omakäeliselt haigustunnuste ja karantiinikohustuse puudumist.
2. Ülevaade Noorterahade jagamisest üldiselt ja ettepanekud 2020 aasta osas.
EULi juhatus arutas 2020.aastaks vastuvõetud Noortarahade jagamise korda (jagamiseks 2021.aastal)
ning soovis saada TrKJuhatuselt ettepanekuid, kuidas oleks mõistlik ja õiglane lähtuvalt sellel aastal
tekkinud eriolukorrast Noorterahasid jagada.
3. Eelmise juhatuse koosoleku otsuste ülevaatamine.
Eelmise koosoleku vastuvõetud otsusete täideviimised on hetkel veel pooleli. Täpsema ülevaate saab
anda EULi juhatuse järgmisel koosolekul, 18.11.20.
4. Büroo kolimine.
Vastavalt Audentese SG soovile, kolivad kõik alaliidud järgneva 2-3 nädala jooksul nende praegustest
ruumidest välja, ka Eesti Ujumisliit. Uued ruumid saavad olema samal territooriumil, endistes
Spordimeditsiini sihtasutuse ruumides.
5. Gala korraldamisest.
Seoses ebaselge olukorraga tuleviku osas, arvestada hetkel galaks määratud kuupäevaga (16.jaanuar
2021) ja bürool jätkata vajalike ettevalmistustega, kuid rahalisi kohustusi ja muid siduvaid
kokkuleppeid mitte teha enne, kui on selge, kas üritus saab turvaliselt toimuma.
6. Täiendused EULi 2020/2021 võistluskalendrisse.

Seoses kehtivate korralduslike eritingimustega võistluste korraldamisel, lisada järgnevad võistlused
2020/2021 hooaja võistluskalendrisse:
- Ida-Virumaa karikavõistlused 04.-05.12.20;
- Ida-Virumaa noorte ujumisvõistlus 2020/2021 (3 etappi ja finaal);
- Jõhvi SK kontrollvõistlused 24.10.2020 (korrigeeritakse tagant järele) ja 27.02.2021;
- Jõhvi SK esivõistlused 29.05.2021.

