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Osalesid:  Aivi Kulla, Pille Tali, Heidi Kaasik, Toni Meijel, Mihhail Strungar, Vladimir Labzin, Bruno 

Nopponen, Katriin Kersa. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid – etteteatamisel Vello Liivamägi, Tõnu Meijel, Aleksandr Rosenblat. 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. Audentese uue õppeaasta kandidaatide kokkuvõte. 

2. Universiaadile kandideerimine.  

3. EUL-i 2022. a. võistluskalender koos klubide võistlustega. 

4. Muudatus/parandus Eesti MV ja Eesti NJMV programmis. 

5. Tähelepanekud Kohtla-Järvel toimunud Eesti tiitlivõistlustest (sh. Noortesarja I etapp). 

6. Seoses Põhjamaade MV korraldusega NSFile esitatavad ettepanekud. 
 

ARUTELU ja OTSUSED: 

1. Audentese uue õppeaasta kandidaatide kokkuvõte. 

Tähtajaks laekus 18 sooviavaldust, kellest koostöös Audentese treeneri Peter Mankoćiga valiti välja 

13 parimat ning saadeti kinnitamiseks EOK-le. 

Järgnevad tegevused: 

- EOK vaatab esitatud kandidaadid üle ning kinnitab õpilaskandidaatide nimed hiljemalt 

15.03.2022 

- Kandidaat esitab elektroonilise sisseastumisavalduse Audentesele kuni 31.03.2022 

- Vastuvõtutestid ja -vestlused Audentese, alaliidu ning õpilaskandidaatidega toimuvad 

Audenteses 26.04.2022. 

- Vastuvõtutestide ja -vestluste tulemused selguvad 03.05.2022 

- Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingute sõlmimisele kutsutavad õpilased 09.06.2022 

 

2. Universiaadile kandideerimine   

Treeneritel tekkis kaks küsimust seoses Universiaadile pääsemisega: 

- Kui ühele alale on rohkem kui 2 soovijat võrdse ajaga?  

TrKJuhatuse vastus: kandidaadid vaadatakse uuesti üle pärast Eesti MV-si, siis kinnitatakse nimekiri. 

- Kui kaasa sõita soovivaid treenerid on rohkem kui lubatakse?  

TrKJuhatuse vastus: hetkel on kolm soovijat, bürool teha EASL-ile ettepanek kõik need treenerid 

lähetada. Kui vaja siiski piirata, siis üks treener klubist. 

 

3. EUL 2022. a. võistluskalender koos klubide võistlustega. 

Büroo esitas TrKJuhatusele tutvumiseks EUL-i 2022. aasta võistluskalendri II poolaasta Eesti 

tiitlivõistluste ja klubide võistlustega. 

Võistluskalender saadetakse EUL-i juhatusele kinnitamiseks. 

 

 



4. Muudatus/parandus Eesti MV ja Eesti NJMV programmis. 

Treenrite märkamisel puudus Eesti MV ja Eesti noorte- ja juunioride MV programmist 800 m 

vabaujumise aeglasemad vahetused hommikuses osas.  

TrKJuhatus tunnistas oma eksimust ja lisas antud ala 3. päevale (V osa) peale 4x200m teateujumisi. 

 

3. päev, V osa 

Eelujumised ja finaalid 

50 m liblikat 

200 m vabalt 

100 m selili 

400 m kompleksi 
(aeglasemad vahetused) 

50 m rinnuli 

4x200 m vabalt – finaal 

800 m vabalt 
(aeglasemad vahetused) 

 

Täpsustatud juhendid LISA-na. 

 

5. Tähelepanekud Kohtla-Järvel toimunud Eesti tiitlivõistlustest (sh. Noortesarja I etapp). 

Kohtla-Järve uues ujulas on toimunud kaks suuremat tiitlivõistlust – lühiraja Eesti NJMV ja 

Noortesarja l etapp. 

TrKJuhtusele on laekunud mitmeid ettepanekuid seoses võistluskorraldusega sealses ujulas aga ka 

üldiselt. TrkJuhatus arutas esitatud probleeme ning tegi vastavad otsused, mis kehtivad kõikidele 

Eesti tiilivõistluste ja Noortesarja korraldajatele. 

- Kui võistlusel on täiselektrooniline või poolelektrooniline ajavõtt, peab garanteeritud olema 

ka käsiajavõtt ning see tuleb kirjalikult fikseerida iga stardi järgselt. (FINA reegel SW 2.9.2)  

- Võistlustulemused tuleb iga ala järgselt vähemalt ühes eksemplaris välja printida ja panna 

üles kõikidele kokku lepitud nähatavale kohale. 

- Kohtunike kogul üle vaadata protestide esitamise menetlus ning täiendada vastavalt ka EUL-i 

üldjuhendit selles osas. 

- Võimalusel lisada finišijoonele kaamera, mille lindistusi saab protestide korral kasutada. 

- Noortesarja stardimaksud võiksid olla tasutud enne võistluste algust, et korraldajal oleks 

vahendeid oma kulusid katta. 

 

6. Seoses Põhjamaade MV korraldusega NSF-ile esitatavad ettepanekud. 
15.03.2022 toimub on NSF-i koosolek, kus arutatakse Põhjamaade MV korraldamisega seonduvat. 
 
Eestipoolsed ettepanekud on järgmised: 
1. Late entries. 

NSF constitution rules say - Late entries are allowed until the end of the team managers 
meeting the day before the competition starts.  

SUGGESTIONS: 
- To set deadline for final entries up to 3 days before the competition, that all teams members 

(managers, coaches, swimmers) who are coming to championship would have start lists on 
the team managers meeting.  

- At the team manager meeting should be allowed only to make only withdrawals or changes, 
but not additional entries. (Just align with Usual LEN or FINA events rules.) 



2. Extra swimmers. 
NSF constitution rules say -  Each participating country may enter a maximum of four 
swimmers in each individual event (50, 100, 200 and 400) and one team in relay events, 
however only two individual swimmers will count in the team competition. All entries will be 
seeded by time. Maximum of two swimmers per country can be entered in 800 and 1500m 
Freestyle unless there is empty lanes. Extra swimmers is to be decided at the team managers 
meeting. Extra swimmers are selected based on entry times. Extra swimmers will in 800 and 
1500m free will count in the team competition if their result rank them in top 8 in the 
competition and top 2 in their team. 

SUGGESTION: 
- To stick only with 4 swimmers per event without any extra entries. 
- At the team manager meeting should be allowed only to make only withdrawals or 

changes. 
3. Programme of competition (Age group). 
SUGGESTION: 

- To Consider cut off from program last events on the last day (4x200 relays). Most of the 
teams had their travel arrangements on Sunday afternoon 

4. NSF Medals  
SUGGESTION: 

- Medals awarded to swimmers should be bigger in size.  
- To change engraving in medals – now Nordiska Masterskapen, to change – Nordic 

Championships  
5. Very few Seniors in Nordic Championships 

What to do?  Either make an effort to have more of them, or cut them off completely? 
6. Competition Schedule. 

Morning sessions are short, finals are long. What would be the best solution to change it? 
7. Junior age change 

NOW IN NSF RULES: 
1.Nordic Championships 
1.3 Competitors in the championships shall be:  
Juniors  
-boys who reach the age of 14 to 17 during the calendar year 
-girls who reach the age of 13 to 16 during the calendar year 
Seniors  
-boys 18 years and older during the calendar year 
-girls 17 years and older during the calendar year 

PROPOSAL TO NSF RULES: 
1.Nordic Championships 
1.3 Competitors in the championships shall be:  

Juniors  
-boys who reach the age of 15 to 18 during the calendar year 
-girls who reach the age of 14 to 17 during the calendar year 
Seniors  
-boys 19 years and older during the calendar year 
-girls 18 years and older during the calendar year 

Same as FINA and LEN ages 
 

 


