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PÄEVAKORD:
1. Eesti lühiraja meistrivõistluste 2020 korraldamine seoses 10.12.2020 jõustunud valitsuse
uute korraldustega.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Eesti lühiraja meistrivõistluste 2020 korraldamine seoses 10.12.2020 jõustunud valitsuse
uute korraldustega.
10.12.2020 jõustus valitsuse korraldus nr 440, millega piirati märkimisväärselt siseruumides
sportimise tingimusi ning spordivõistluse korraldamist. Alates 14.12.2020 on siseruumides (sh
ujulates) treeninggruppides treenimine ja võistlemine erandina lubatud vaid:
a. spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad sportmängude meistriliiga võistkonnad;
b. professionaalsed sportlased;
c. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid.
OTSUS:
Arvestades valitsuse korraldust ja täiendavat infovahetust Kultuuriministeeriumi ametnikega,
otsustas EUL juhatus:
-

Mitte korraldada Eesti lühiraja meistrivõistlusi 2020 planeeritud kuupäevadel.
Treenerite kogu juhatusel analüüsida ja teha ettepanek, kas korraldada 2020 lühiraja EMV
uutel kuupäevadel 2021. aastal või jätta võistlused ära.

-

Korraldada Eesti lühiraja meistrivõistlusteks planeeritud kuupäevadel Eesti
ujumiskoondislastele ja kandidaatidele KOONDISE KATSEVÕISTLUSED.
Võistlustele pääsevad lühiraja EMV ülesandmiste põhjal TOP 8 ujujat meestest ja naistest igal
alal.
Ujumised tehakse otsefinaalidena lühiraja EMV programmi alusel, võimalusel Kalevi ujulas
ilma teatevõistlusteta.
EUL büroo töötab esimesel võimalusel koostöös baasi ja TrkJuhatusega välja ajakava ning
võistlusjuhendi. Vajadusel on lubatud programmi ja võistlusbaasi muuta.
Korraldajal saata stardiprotokollid klubidele sportlaste mahavõtmiseks esimesel võimalusel,
tähtajaga esmaspäev, 14.12.20 kell 15.00, mille järel selguvad iga ala 8 kiiremat sportlast
ülesandmisaegade põhjal.

-

Defineerida Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid kui EUL
absoluudi-, juunioride,- ja noortekoondise 01.09.20 seisuga kinnitatud liikmed, lisaks
koondise katsevõistluste iga ala ülesandmisaegade põhjal top 8 startijat.
Nendel sportlastel on lubatud vastavalt valitsuse korraldusele jätkata eritingimustel
treenimist ja võistlemist. Lõpliku nimekirja avaldab EUL büroo hiljemalt 15.12.2020.
(valitsusasutuste korraldusel võib olla vajalik antud nimekirja hilisem muutmine).

Teised sportlased peavad leidma võimaluse individuaalseks treeninguks vastavalt juhendile:
Sisetingimustes on lubatud vaid individuaaltegevused. /---/ Näiteks ujulas, jäähallis või
kergejõustikuhallis ei ole lubatud samal juhendajal erinevate isikute juhendamine samas
sportimispaigas samal ajal. Individuaaltegevus tähendab, et isik viib tegevust ellu üksi või
maksimaalselt ühe lisanduva sportlase või treeneriga.
Paneme kõigile klubidele, treeneritele ja sportlastele südamele, et valitsuse reeglite
mittejärgimine võib meid viia olukorda, kus ujulad sulgetakse täielikult – peame
ujumisperena töötama selle nimel, et ujulate täielikku sulgemist vältida!

