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ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Eesti tiitlivõistluste toimumisest 2021 I poolaastal.
TrKJuhatus teeb seoses riigi poolt kehtestatud piirangute tõttu ettepaneku:
- Noortesarja 2020/2021 hooaja edasiseks toimumiseks mõelda välja võimalikud alternatiivid
kui etappe korraldada ei saa. Võistluste toimumine - vähemalt neli nädalat pärast kõikide
ujulate taasavamist.
- Eesti MV osas (nii NJMV kui EMV) koostada samuti võimalikud erinevad lahendused.
Võistluste toimumine - vähemalt kuus nädalat pärast kõikide ujulate taasavamist.
- Kuna teadaolevalt on mõlemad Eesti 50m ujulad suletud kuni 11.aprillini, leida võimalusi
korraldada aprilli alguses normitäitmise võistlus väljaspool Eestit, näiteks Riias. Bürool hakata
tegelema sellega ja esitada antud võistlus ka FINA kalendrisse, ka MMi OMi normide täimise
võistluseks.
2. Eesti tiitlivõistluste juhendid.
TrKJuhatus vaatas üle Eesti noorte ja juunioride MV, Eesti MV, Noortesarja finaali ja Eesti KV
juhendid.
Kuigi kohta, aega ja korraldajat ei tea, tehti juhenditesse muudatused nö tavaolukorda arvestades.
- Eesti noorte- ja juunioride MV juhendis muudeti programmi (muudatused punasega), LISA 1.
- Eesti MV juhendis muudeti programmi (muudatused punasega), LISA 2.
- Noortesarja finaali juhendis muudatusi ei tehtud, LISA 3.
- Eesti KV osas tehti päris uutel alustel juhend, LISA 4.
3. Audentese Gümnaasiumi kandidaadid 2021/2022 õppeaastal.
EULile laekus 15 avaldust, kes soovivad oma õpinguid jätkata 2021/2022 õppeaastel Audentese SG
ujumisgrupis.
TrKJuhatus arutas ja analüüsis Audentese uue hooaja kandidaatide järjestust, mis tuleb EOK-le
esitada 15.märtsil. TrkJuhatus palus bürool küsida lõplikku nimekirja koostamiseks lisaandmeid
ujujate kohta.

4. Koondisekriteeriumide arutelu.
TrKJuhatus arutas EULi juhatuse poolt tehtud ettepanekuid ja esitatud küsimusi ning koostas vastuse
juhatuse järgmiseks koosolekuks.
5. Eesti rekordite arvestuse pidamine.
TrKJuhatus arutas antud teemat järgmistes küsimustes:
- kas Eesti rekordeid võiks arvestada mitte sünnikuupäeva järgi vaid jooksva aasta lõpuni.
- või arvestada hooaja põhiselt.
- või jääda olemasoleva korra juurde.
- kas võiks kehtestada poistele U15, U17, U19 ja tüdrukutele U14, U16, U18 vanuseklassid.
Antud teemat arutada nii teiste klubidega/treeneritega ja võtta uuesti järgmise TrKJuhatuse
koosoleku päevakorda.

