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PÄEVAKORD: 
 
1. Koondisekriteeriumide kinnitamine. 
2. Muudatuste kinnitamine EULi võistlusjuhendis. 
3. Balti MV 2022. 
4. EULi kasumiaruanne jaan-sept 2021. 
5. Tartu Aura ujula puudused, probleemi tõstataja UK Aktiiv  
6. EOK tippspordi toetuste alusel EULi toetuste ja stipendiumide kinnitamine perioodiks oktoober 
2021-september 2022. 
7. TrKJuhatuse pöördumine seoses Audentese spordigrupiga. 
8. EM lühirada 2021, Kaasan. Eesti koondise eesmärgid. 
9. Õpime Ujuma projektijuhi Kirsti Mäesepa kokkuvõte. 
10. Muud küsimused. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Koondisekriteeriumide kinnitamine. LISA 1. 
OTSUSED: 

- Kinnitada LISAs 1 kirjeldatud koondisekriteeriumid. 
- Peatreeneritel koostada esimesel võimalusel uute kriteeriumide ja uue hooaja arvestuse (jaan-

dets) alusel koondiste nimekirjad ja 2022 juunioride Euroopa MV ja 2022 Euroopa MV 
normatiivid.  

- Absoluudi- ja juunioride koondise kandidaatide süsteem kehtestada ja nimekiri koostada alates 
01.01.2022. 

 
2. Muudatuste kinnitamine EULi võistlusjuhendis. LISA 2. 
Ettepanekud TrKJuhatusest: 
- Büroo korrigeeris EULi võistluste Üldjuhendis kuupäevi seoses üleminekuga kalendripõhisele 
hooajale.  
- Alates 01.01.2023 kohustada klubisid, et iga EULi võistluskalendris oleva võistlusel osaleks ka 
vähemalt üks EULi litsentsiga kohtunik. Selleks edastada info klubidele ette aegsasti ning korraldada 
vähemalt kaks tasuta EULi kohtunikukoolitust (16 ak/tundi) Eesti erinevates kohtades. 
- Nende parandustega edastada EULi võistluste Üldjuhend EULi juhatusele kinnitamiseks. 
OTSUSED: 

- Kinnitada EUL võistlusjuhendi muudatused vastavalt TrkJuhatuse ettepanekutele. 
 
3. Balti MV 2022. 
Pille Tali tegi ülevaate järgmisel aastal Eesti korraldatavatest Baltimaade meistrivõistlustest. 

 Eesti korraldab Balti MV 2022.aastal, mis toimuvad 26.-27.märtsil Tartus. 

 Juhendisse muudatusi ei tehta. 

 Teha Lätile ja Leedule ettepanek – seoses võistluste korralduse kulude kasvuga suurendada 
võistluste osalustasu 10-lt eurolt 20 eurole. 

 Eesti parimate finantseerimine jätta samaks – 12 parimat igast vanuseklassist tagantjärele. 



 Hotellid ja ujula võistlusteks broneeritud. 
EULi juhatus võttis info teadmiseks. 
 
4. EULi kasumiaruanne jaan-sept 2021.  
Pille Tali esitas EULi kasumiaruande seisuga jaanuar-september 2021. 
Kuna laekumas on LEN Covid toetus summas 15 000 eurot ning erakorraline KultMini Covid toetus, 
summas 46 748, on prognoositav eelarve puujääk hetkel ca 10 000 eurot. 
 
5. Tartu Aura ujula puudused, probleemi tõstataja UK Aktiiv. 
EULi juhatus arutas esitatud puudusi ning OTSUSTAS: 

- EUL juhatus tänab UK Aktiivi murekohtadele tähelepanu juhtimast ja nõustub esitatud 
puudustega. 

- Saata vastav märgukiri ka Aura Keskusele ja Sõle ujulale. 
- Taristukomisjonil välja töötada ujulate miinimumnõuded erinevate tasemetega ujumisvõistluste 

korraldamiseks. 
 
6. EOK tippspordi toetuste alusel EULi toetuste ja stipendiumide kinnitamine perioodiks oktoober 
2021-september 2022. 
EOK määras perioodiks oktoober 2021-september 2022 järgmised toetused: 

Absoluut: 
Eneli Jefimova C tase, ettevalmistustoetus 1000 eur kuus. 
Kregor Zirk C tase, ettevalmistustoetus 1000 eur kuus. 
Treenerid - Henry Hein ja Tom Rushton, 800 eurot kuus. 
Noored: 
Alex Ahtiainen 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas 
Laura Liis Valdmaa 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas 
Treenerid - Dmitri Kapelin ja Mihhail Strungar, 1500 eurot aastas. 

OTSUSED: 
- Määrata sportlase stipendium perioodiks oktoober 2021-september 2022: 

Kregor Zirk – 584 eurot kuus (ülejäänud summa, 416 eur klubile) 
Eneli Jefimova – 584 eurot kuus (ülejäänud summa, 416 eur klubile) 

- Tom Rushtonile (kui mitteresidendile) kanda summa üle tema kontole. 
- Teistele treeneritele ja noorsportlastele kanda toetus üle nende klubidele, vastavalt EOK poolt 

laekuvatele summadele. 
 
7. TrKJuhatuse pöördumine seoses Audentese spordigrupiga. 
TrKJuhatus esitas EULi juhatusele kaks küsimust: 
- Mis põhjustel ja alustel lahkusid nii 2020 a kui 2021 a sügisel Audentese Spordikooli õppima 
asunud ujujad (kokku 4) oma koduklubidest ja siirdusid Kalevi Ujumiskooli. 
- Audentese Spordikoolil on alates 2020 sportlastele ettenähtud meditsiiniportfell. Seda aga 
sportlased täies mahus ei ole saanud. Mis põhjusel? 
OTSUS: 
EULi juhatus arutas tekkinud olukorda ning objektiivse ülevaate saamiseks palub bürool kutsuda kõik 
osapooled EULi juhatuse koosolekule, 04.novembril kell 15.00. 
 
8. EM lühirada 2021, Kaasan. Eesti koondise eesmärgid.  
Peatrenerid edastasid EUL juhatusele Kaasani EM delegatsiooni sportlaste individuaalsed ja koondise 
tervikeesmärgid. Juhatus võttis eesmärgid teadmiseks. 
 
9. Õpime Ujuma projektijuhi Kirsti Mäesepa kokkuvõte. LISA 3. 
EULi juhatus võttis esitatud eesmärgipärased tegevused teadmiseks ning palus Kirsti Mäesepalt 
järgmiseks koosolekuks ka Õpime Ujuma tulude-kulude prognoosi 2021.aasta lõpuni. 
 
10. Muud küsimused. 



- Büroole on laekunud soov Läti ujujalt osaleda Eesti lühiraja MV-l. Sellekohase otsuse, kas 
kuulutada MV-d lahtiseks, peab tegema juhatus. Juhatus otsustas seoses halveneva Covid-olukorraga 
mitte kuulutada 2021.aasta võistlusi lahtisteks. 

- Euroopa Ujumisliidu (LEN) kongressil Budapestis 25.09.2021 esitasid 24 liikmesriiki LENile 
avalduse erakorralise kongressi korraldamiseks uue presidendi ja juhatuse valimiseks veebruaris 
2022. Avalduse esitamise põhjus on LENi president Paolo Barrellit ümbritsevad 
korruptsioonikahtlused, vastutöötamine FINAle, vähene koostöö alaliitudega ja subjektiivne 
juhtimiskultuur. Vastavalt LENi põhikirjale on erakorralise kongressi korraldamiseks vaja 
vähemalt 20 alaliidu nõusolekut. Sellegipoolest pole LEN tänaseni uut kongressi välja kuulutanud. 
LENi selline käitumine on pannud veel rohkem alaliite uusi valimisi toetama ja 12. oktoobril 
saatsid alaliidud LENi presidendile ja peasekretärile ühiselt allkirjastatud (sh Eesti Ujumisliidu 
poolt) täiendava meeldetuletava kirja, et oodatakse põhikirjast kinni pidamist ning esimesel 
võimalusel uute valimiste väljakuulutamist. 


