
Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 06.10.2021 

Osalejad  Simon Renno, Erko Tamuri, Karol Kovanen,  Peeter Matt, Toni Meijel, 
Ken Tomson ja Erkki Vapper - zoomis 

Puudusid Etteteatamisel  - Paavo Koch, Henri Alt 

Osalejad, Kutsutud Pille Tali, esimese kolme punkti juures - Mihhail Strungar 

Koostaja Pille Tali 

 
PÄEVAKORD: 
 
1. Koondisekriteeriumid, tagasiside TrKJuhatuselt. 
2. Peatreenerite konkursi tulemused, edasine tegevus.  
3. Üleminek hooajapõhiselt süsteemilt kalendripõhisele, ettepanek TrKJuhatuselt. 
4. EULi esindaja määramine Kaasani EMile. 
5. Muud küsimused. 2022.a.  
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Koondisekriteeriumid, tagasiside TrKJuhatuselt. 
Väljavõte TrKJuhatuse 29.09.21 koosoleku protokollist: 
1. EUL võistluslähetuse ja toetuste süsteemi ettepanekud EUL juhatuselt. 
TrKJuhatus arutas esitatud ettepanekuid ja OTSUSTAS: 

a) lisada noortekoondise kandidaadi kategooria, et kaasata süsteemi rohkem noorujujaid; 
Mitte lisada eraldi kategooriat süsteemi juurde, alternatiiviks pakuti: 

- alustada järelkasvukoondise (noortekoondise kandidaatide) 3-päevaste ühislaagritega 2 x 
aastas - augustis ja jaanuaris. Laagrid korraldada koostöös EULi ja sportlaste klubide ning treeneriga. 
Laagrite korraldamiseks, kriteeriumide väljatöötamiseks, eelarve koostamiseks jms moodustada vastav 
komisjon. 

- noorte eest vastutava peatreeneri ülesandeks on pidevalt jälgida ja analüüsida kõikide 
noorujujate arengut. 

b) lisada juunioride vanuseklassi 2. aasta sportlasele ilma rahalise toetuseta kandidaadi  staatus, 
kui ta täidab ära 75% JEMi normi; 
Mitte lisada juurde eraldi kategooriat, põhjendustega: 

- 2.aasta juunior peab tegema juba arengu, mille tulemuseks on vähemalt JEMi norm 
- ainult kandidaadi staatus ilma toetuseta ei ole õigustatud ega mõistlik 
- juunioride vanuseklassi peatreeneril on alati õigus kutsuda koondiselaagrisse ka neid 

2.aasta juuniore, kelle areng on olnud piisav ja kes on JEMi normile väga lähedal. 
c) kasutada EMi ja JEMi normide puhul 50% reegli asemel Keni Tomsoni poolt välja arvutatud 

eelujumiste 8.koht + 2,38% reeglit, mis ühtlustaks norme alade lõikes. 
- TrKJuhatus leidis, et senini kehtiv normatiivide süsteem - aeg 50% paremate võistlejate 

hulgas on lihtsam ja õiglasem nii alade kui sportlaste lõikes ning kajastab normatiive ühtlasemalt. Küll 
aga tuleks võrrelda kahe viimase võistluse tulemusi ning aluseks võtta tugevam. 
 
OTSUSED: 
1.1 EUL juhatus arutas antud punkte koos Mihhail Strungari ja Toni Meijeliga ning kinnitas TrkJuhatuse 
ettepanekud. 
1.2 Järgmiseks EUL juhatuse koosolekuks (20.10.21) esitada korrektne koondisekriteeriumide dokument 
koos sellele vastavate koondislaste nimekirjadega ning eelarvega 2021.a. lõpuni. 
 
 
 



2. Peatreenerite konkursi tulemused, edasine tegevus. 
- Klubide/treenerite poolt esitati ainult eelmisi kolme vanuseklassi peatreenerit, küll erinevatele 

kohtadele. 
- Ühisavalduse tegid 3 eelmist vanuseklassi peatreenerit kolmikuna jätkamiseks. 
OTSUSED: 
2.1. EUL juhatus nõustus ühisavalduse teinud treenerite – Aivi Kulla, Toni Meijeli ja Mihhail Strungari – 
jätkamisega vanusegruppide treeneritena. 
2.2 Järgmiseks EUL juhatuse koosolekuks esitada täpsed nimetused, ülesanded, kohustused, õigused ja 
tasustamine. 
 
3. Üleminek hooajapõhiselt süsteemilt kalendripõhisele, ettepanek TrKJuhatuselt. 
Väljavõte TrKJuhatuse 29.09.21 koosoleku protokollist: 
2. Üleminek hooajapõhiselt süsteemilt kalendripõhisele. 
EULi büroo edastas TrKJuhatusele klubidelt/treeneritelt laekunud ettepanekud, mida oli kahest klubist. 
Muret tunti põhiliselt muutuva rekordite süsteemi osas.  
TrKJuhatus teeb EULi juhatusele ettepaneku minna alates 01.01.2022 üle kalendripõhisele süsteemile, ehk 
hooaeg algab 01.jaanuarist ja kestab 31.detsembrini. 
Seoses sellega: 

- viia võistlussüsteem kalendriaasta põhiseks 
- kehtestada uued vanuseklassid T13, T15, T17 ja P14, P16, P18 
- kõikide vanuseklasside rekordite arvestus toimub samuti kalendriaasta põhiselt, ehk 

vanusegrupi rekordit saab teha kuni 31.12. 
- vanusegruppide ülemineku kuupäevaks on 31.12 (noor > juunior > absoluut) 
- rekordeid ei muudeta ega teisendata, need jäävad samaks kuni need üle ujutakse 
- juurde tulevad T 13 rekordid, mille aluseks saavad olema 31.12.21 seisuga parimad 

tulemused 
- 2021 sügisel soetatud litsentsid kehtivad kuni 31.12.2022 
- 2023 aasta litsentsid tuleb soetada 2022 detsembris, et ei tekiks litsentside eelarve 

puudujääki 
- Noortesarja 2021 aasta etappide arvestuse ja edasise võistlussüsteemi otsuste osas 

kutsuda kokku NS etappide korraldajad ja TrkJuhatus. 
- viia vastavad muudatused sisse ka EUL võistlusjuhendisse. 

OTSUSED: 
3.1 EULi juhatus nõustus TrKJuhatuse ettepanekutega, mis puudutasid võistlussüsteemi ja vanuseklasside 
üleviimist kalendriaasta põhiseks alates 01.01.2022. 
3.2 Mitte nõustuda hetkel rekordite kehtestamist vanuseaasta lõpuni. Selleks teha eelnevalt veel 
analüüs: 
- kuidas arvestatakse mujal rekordeid (n. Põhjamaad, Baltimaad)  
-             kuidas on nooremate rekordite puhul määrav sünnikuupäev aasta alguses ja lõpus. 
 
4. EULi esindaja määramine Kaasani EMile. 
OTSUSED: 
4.1 Määrata EULi esindajaks Toni Meijel. 
4.2 Toni Meijelil esitada järgmiseks EULi juhatuse koosolekuks ujujate eesmärgid Kaasani EMil. 
 
5. Muud küsimused. 
- Simon Renno ja Pille Tali tegid ülevaate LEN kongressist Budapestis 
- Uue meediainimese konkursile laekus 5 sooviavaldust, kaks nendest kutsutakse vestlusvooru.  
- Määrata 2021. aasta Eesti ujumise Gala kuupäevaks 15.jaanuar 2022. 

 


