EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek.
13.01.21 kell 10.30
Osalesid:
Vello Liivamägi, Aleksander Rosenblat, Bruno Nopponen, Katriin Kersa, Vladimir Labzin, Mihhail
Strungar, Heidi Kaasik, Aivi Kulla, Pille Tali.
Kutsutud Toomas Kleesment
Puudusid Toni Meijel, Tõnu Meijel
Koosolekut protokollis Pille Tali
PÄEVAKORD:
1.
Komisjonide ja töögruppide moodustamine.
2.
Noorteraha jagamisest 2021 aasta tulemuste põhjal.
3.
OM-ile saajate kriteeriumid kui normitäitjaid ei ole.
4.
2021 aasta tiitlivõistluste normide ja normitäitmise tähtaegade kinnitamine.
5.
Noortesarja etappide toimumisest kevad 2020.
6.
Muud küsimused.
OTSUSED JA ARUTELUD:
1.
Komisjonide ja töögruppide moodustamine.
Kuigi oma eelmisel koosolekul EULi juhatus andis TrkJuhatusele teada, et võtab arvesse TrKJuhatuse
ettepanekuid ja koostab nende põhjal omapoolse nägemuse komisjonide tegutsemisest, võttes
arvesse ka EULi arengukava suundi nii 2021. aastaks kui ka pikemas perspektiivis, otsustas TrKJuhatus
nende komisjondega alustada, mille tegevusega on kiire.
TrkJuhatus palus bürool kokku kutsuda:
- Juhendite ja kalendrikomisjoni (Mihhail Strungar, Toomas Kleesment, Vladimir Labzin, Toni
Meijel, Tõnu Meijel)
- Kohtunikekomisjoni (Kõik EULi ja FINA kohtunikud – Kaire Indrikson, Mihhail Strungar,
Toomas Kleesment, Eric Roots, Andrei Divissenko, Igor Prussakov, Sergei Mihhailov, Oleg
Labzin, Iris Olmre)
2.
Noorteraha jagamisest 2021 aasta tulemuste põhjal.
Tänaseks on selgunud 2020 aasta Noorterahade uue korra alusel jagamise plussid ja miinused. Kui
tehniliselt ja korralduslikult on uue korra järgi rahade jagamine kindlasti lihtsam, arusaadavam ja
läbipaistvam, siis seda eesmärki, et toetus oleks mõeldud rohkem just noorte saavutusspordi
toetamiseks, antud jagamise meetod ei arvesta.
TrkJuhatus palus Vladimir Labzinil, Toni Meijelil, Toomas Kleesmentil ja Heidi Kaasikul seda olukorda
analüüsida korras määratud erinevate kriteeriumide osas eraldi ning teha vastavad
ettepanekud/parandused uude korda järgmiseks koosolekuks.
Noorteraha 2021 aasta korda võtta arvesse ka eelmistel koosolekutel tehtud ettepanekuid:
Sportlaste tulemuste arvestamisel on nõuatav sportlase Eesti spordikodakondsus
Hakata arvestama ka poiste ja tüdrukute rekorded
3. OM-ile saajate kriteeriumid kui normitäitjaid ei ole.
Juhatus soovis TrkJuhatuse arvamust teemale – kui Tokyo OMile A-normiga ujujat määratud
tähtajaks ei ole (27.06.2021) siis pääsevad OM-ile B-normiga ujujad - üks naine ja üks mees. EULil
tuleb sel juhul see valik ise teha ja 27.06.2021 seisuga need sportlased EOK-le esitada.

TrKJuhatus arutas antud teemat ja teeb juhatusele järgmised ettepanekud:
- Kuna EUL on Tokyo 2020 osas juba otsuse vastu võtnud, et - normi mittetäitmise puhul
sõidab OM-ile kvalifikatsiooniperioodi lõppedes parim FINA punktiga ujuja oma OM-i alal mis
on ujutud 50m basseinis ja FINA poolt normitäitmise võistlusena kirjas oleval võistlustel – siis
seda otsust hetkel muuta ei oleks sportlaste suhtes õiglane.
- Küll aga arvestada alates uuest OM-i tsüklist parima määramisel kriteeriumit, mis näitab ujuja
ajalise tulemuse % OMi A-normist.
4. 2021 aasta tiitlivõistluste normide ja normitäitmise tähtaegade kinnitamine.
Kinnitati vastavalt eelnevalt kehtestatud korrale 2021. aasta rahvusvaheliste tiitlivõistluste
normatiivid:
Põhjamaade noorte MV 2021. LISA 1.
- Võistlus toimub 10.-11.07.21 Leedus.
- Normitäitmise periood 01.08.2020 – 10.06.2021 (lõppeb 1 kuu enne võistluste algust).
- Normatiivide aluseks - A-norm on 4. koht eelmisest võistlusest, norm nõgemaks ei lähe.
Põhjamaade MV 2021. LISA 2.
- Võistlus toimub Rootsis, võistluste kuupäev ei ole veel kinnitatud.
- Normitäitmise täpse perioodi saab määrata pärast võistluste kuupäeva kinnitamist. Perioodi
arvestuse aluseks on - algus 15 kuud enne ja lõpp 2 kuud enne võistluste alguskuupäeva.
- Normatiivide aluseks - A-norm on 4. koht eelmisest võistlusest, norm nõgemaks ei lähe.
Euroopa MV 2021 (pikk rada) LISA 3.
- Võistlus toimub 10.05.2021, Ungaris, Budapestis.
- Normitäitmise periood 10.02.2019 - 11.04.2021. (Periood lõppeb erandkorras ainult üks kuu
enne võistluste algust, arvestades treeningutel ja võistlustel osalemise piiranguid ning 2021a.
Stockholm OPENi kuupäevasid).
- Normatiivide aluseks - 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust.
Euroopa juunioride MV 2021 LISA 4
- Võistlus toimub (hetkel LENi kalndri järgi) 06.-11.07.2021. Kohta ei ole veel määratud.
- Normitäitmise periood 06.04.2019 - 23.05.2021 (periood lühem kui kaks kuud, et arvestada
ka 2021.a noorte- ja juunioride Eesti MV tulemusi).
- Normatiivide aluseks - 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust
Euroopa lühiraja MV 2021 LISA 5.
- Võistlus toimub 02. – 07.11.2021. Venemaal, Kazanis.
- Normitäitmise periood 02.08.2019 - 02.09.2021.
- Normatiivide aluseks - 16.koht või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust.
5.

Noortesarja etappide toimumisest kevad 2020.

Noortesarja II etapp pidi kalendri järgi toimuma alljärgnevalt:
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TrKJuhatus OTSUSTAS:
- Kuna kehtestatud piirangustest tingituna mitmed maakonnad ei saa treenida, siis otsustati
Noortesarja II etapp edasi lükata.

-

Uus etappide toimumisaeg määratakse pärast seda kui on teada kuupäev, millal avatakse
kõik Eesti ujulad tavapärasteks treeningtegevuseks. Sealjuures uued etappide toimumisajad
ei saa olla vähem kui üks kuu sellest kuupäevast.

6. Muud küsimused.
TrKJuhatus algatas teema - kas Eesti rekordeid võiks hakata arvestama mitte sünnikuupäeva põhiselt,
vaid ujuja sünniaasta põhiselt (ehk jooksva aasta lõpuni). Antud teemat arutada nii teiste
klubidega/treeneritega ja võtta edaspidi uuesti TrKJuhatuse koosoleku päevakorda.

