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Liivamägi, Pille Tali, Simon Renno

Puudusid

-

Koostaja

Simon Renno

PÄEVAKORD:
1. Parimate paraujujate valimine ja väljakuulutamine Eestis;
2. Paraujujate osalemine ujumise Eesti meistrivõistlustel ja potentsiaalsete ujujate
teavitamine;
3. EULi roll ja võimalused paraujumise edendamiseks ja nähtavamaks tegemiseks
Eestis.
PROTOKOLL:
Parimate paraujujate valimine ja väljakuulutamine Eestis.
Taastame Eesti parima nais- ja meesparaujuja väljakuulutamise EUL aasta parimate galal.
Erinevalt EOK galal valitavatest aasta parasportlastest arvestatakse parima paraujuja
valimisel kõigi Eesti paraujumisega tegelevate sportlaste (ka mitte-olümpiaalade ujujate)
tulemusi. Aasta paraujujatele antakse sama auhind kui teiste kategooriate aasta parimatele
(basseiniujumine, avaveeujumine, kujundujumine jne).
Aasta parasportlase valib komisjon, kuhu kuuluvad Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi, Vello
Liivamägi, Marge Kõrkjas ja Kaire Indrikson. Valimiskoosolekul osaleb EULi esindajana
peasekretär Pille Tali, kes esitab parima mees- ja naisparasportlase ettepaneku EUL
juhatusele kinnitamiseks. Kui spordiaastal pole toimunud piisavalt olulisi võistlusi või olnud
piisavalt tugevaid tulemusi, on komisjonil õigus jätta erandina aasta parima tiitel välja
kuulutamata.
Auhinna annab välja EUL, aga valitud sportlasi tunnustavad üheselt EUL, Eesti
Paraolümpiakomitee ja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit kui spordiaasta parimaid
paraujujaid.
Paraujujate osalemine ujumise Eesti meistrivõistlustel ja potentsiaalsete ujujate
teavitamine.
EULi ja EPKi kaudu info liikumises probleemi ei ole, sportlastel on olnud võimalus Eesti
meistrivõistlustel võistelda. Ka EPK kasutab Swimranking süsteemi, see ei ole võõras. EULi
poolt jätkame sarnase kommunikatsiooniga nagu varasemalt (teavitused ülesandmiste
kohta treenerite meililisti), paraujujatega tegelevad klubid ja treenerid püüavad suunata
meie tipp-paraujujaid EMV-l startima. Eesmärk on jõuda olukorda, kus EMV-l paraujumise
stardid toimuvad piisavate osalejate arvuga ja meie tipp-paraujujate osalusel.
Kohtunike väljaõpe pole takistus kuna EMV stardid on näidisstardid ning ametlikesse
protokollidesse ei lähe.

EULi roll ja võimalused paraujumise edendamiseks ja nähtavamaks tegemiseks Eestis.
Paraujumise senine kajastamine EULi meediakanalites on olnud hea. EPK saab lähiajal uue
kommunikatsiooniinimese, viime nad kokku EULi meediainimese Katre Roometsaga
ülesandega töötada välja hea ja efektiivne lahendus koostöös sisuloomeks ja kajastamiseks
(sh välismeedias).
Katre Roomets (katre.roomets@gmail.com) peaks kindlasti olema ka EPK pressiteadete
saajate nimekirjas.
Muud teemad
Mihkel jagas infot, et IPC (rahvusvaheline paraolümpiakomitee) on arengukavas plaaninud
viie aasta jooksul muuta süsteemi nii, et ka parasport oleks liikmesriikides võimalusel
spordiala eest vastutava alaliidu all.

