EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek.
14.04.21 kell 11.00
Osalesid: Mihhail Strungar, Aivi Kulla, Pille Tali, Toni Meijel, Bruno Nopponen, Heidi Kaasik, Vladimir
Labzin, zoomis - Tõnu Meijel, Vello Liivamägi, Katriin Kersa.
Kutsutud Toomas Kleesment
Puudusid - etteteatamisel Aleksander Rosenblat.
Koosolekut protokollis Pille Tali
PÄEVAKORD:
1. Eesti tiitlivõistluste toimumisest 2021 I poolaastal.
2. Eesti KV juhend – küsimused juhatuselt.
3. Eesti rekordite ja vanusegruppide arvestuse pidamine.
4. Koondisekriteeriumide dokumendi tagasiside EULi juhatuselt.
5. Muud küsimused.
ARUTELUD JA OTSUSED:
1. Eesti tiitlivõistluste toimumisest 2021 I poolaastal.
Eelnevalt kinnitatud põhimõtted:
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.
TrKJuhatus arutas uuesti Eesti tiitlivõistluste võimalikke toimumisi 2021 I poolaastal. Ja otsustas
esitada EULi juhatusele järgmised ettepanekud (olenevalt kõikidele treeningvõimaluste avanemisest):
Noortesarja viimane võistlus korraldada juuni keskel, Eesti MV formaadis, võimalikult
paljudele osalejatele.
Eesti MV noortele ja juunioridele korraldada juuni lõpus
Eesti MV (absoluut) korraldada augusti alguses
Kui olukord ei luba veel juunis võistelda, korraldada Eesti MV-d kõik vanused koos augusti
alguses
Eesti KV korraldamist arutada uuesti kui on teada eelmiste võistluste täpsem toimumine.
Kuid ühe võimalusena arvestada juuli algust, et need võistlused saaksid olla eeloleva lühiraja hooaja
normitäitmise võistlusteks.
Võistluste kuupäevade määramisel arvestada võistluste korraldamisel tööpäevade, mitte
puhkepäevadega.
2. Eesti KV juhend – küsimused juhatuselt.
EULi juhatusel tekkis Eesti KV uue juhendi kinnitamisega küsimus seoses teateujumistega - kas
teateujumised võib välja panna igas vanusegrupis või ühe võistkonna klubi kohta (absoluudina)?
(Juhendiprojektis oli - Klubi võib teateujumises välja panna ühe võistkonna).
TrKJuhatus otsustas täiendada juhendit punktiga:
- Teateujumistes saab klubi igale alale välja panna ühe võistkonna (absoluut).

3. Eesti rekordite ja vanusegruppide arvestuse pidamine.
Eelmise TrkJuhatuse koosoleku arutelu:
- 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
TrKJuhatus arutas uuesti antud punkte ning tegi järgmised ettepanekud:
hakata arvestama Eesti rekordeid mitte sünnikuupäeva järgi vaid sünniaasta järgi (jooksva
aasta lõpuni).
hakata arvestama vanuseklassidest üleminekuid – noortest juunioride klassi ja juunioridest
absoluudi klassi – 01.jaanuari seisuga (hetkel 01.septembri seisuga).
kehtestada poistele U15, U17, U19 ja tüdrukutele U14, U16, U18 vanuseklassid.
nimetada Swimrankingus vanusklassid ka vastavalt ümber.
uue korra kehtivuse algus kas 01.09.21 või 01.01.21.
Antud teemat arutada koondiseteemalisel ümarlaual.
4. Koondisekriteeriumide dokumendi tagasiside EULi juhatuselt.
Peatreenerid vaatavad üle juba olemasoleva koondisekriteeriumide dokumendi need esitatud
lisaettepanekud, mis on olulised jooksva hooaja viimaseks perioodiks (01.05.2021 – 31.08.2021) ja
esitavad EUL juhatusele kinnitamiseks.
5. Muud küsimused
- Koondiseteemaline ümarlaud mais.
Vastavalt EUL juhatuse ettepanekule korraldada uue olümpiatsükli perioodiks
koondiseteemaline ümarlaud 26.mail algusega kell 11.00. Kutsuda osalema kõik huvilised aga
kindlasti teha ettepanek osalemiseks TrkJuhatuse liikmetele, juhatuse liikmetele,
koondislaste treeneritele.
Päevakorra projekti ja arutelupunktid esitab Pille Tali järgmiseks TrkJuhatuse koosolekuks
05.maiks.
- Ettepanek juhatusele - pikendada JEMi 2021 aasta normitäitmise perioodi 29.maini.
Hetkel on viimaseks kuupäevaks 23.mai. Põhjendusega, et Leedu MV osalejate tulemused
läheksid ka arvestusse.
- Ettepanek juhatusele – kõikidele 2020 aasta koondislastele, kes oleksid pääsenud
tiitlivõistlustele, jagada kätte lepingus ettenähtud Arena varustuse pakett. Põhjendusega, et
kuigi 2020.aastal ei toimunud tiitlivõistlusi, ei olnud see sportlaste süü, neil on olnud
õigustatud ootus varustust saada.
- Järgmine TrKJuhatuse koosolek toimub 05.mail kell 11.00.

