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Strateegilised eesmärgid: Seeniorsport

Harrastajate arvu tõus –
taimelava liikmetele ja 
saavutusspordile

• Klubides on tekkinud mastersspordi osakonnad
• On kujunenud üle-Eestiline mastersite kogukond 2000-3000 liikmega
• Masters-tegevuse koordineeritakse süsteemselt üle-Eestiliselt
• Alaliidus on kasutusel kommunikatsiooniplatvorm, milles seeniorspordil on oma osa
• Toimub regulaarne koostöö meediaga, info jagamine ja masside kaasamine

Saavutusspordi taseme 
tõus – rahvusvaheline 
oskusteave ja 
tiitlivõistluste tulemused

• RV seeniortiitlivõistluste esikuuiku kohtade arvu kasv
• Rahvusvaheliste seeniorspordi tiitlivõistluste korraldamine Eestis
• Treeningutel rakendatakse kaasaegseid seeniorspordi-spetsiifilisi metoodikaid
• On tagatud järjepidev arstlik kontroll ja kompetents

Tugev ujumispere – juhtiv 
alaliit, professionaalsed 
liikmed, uued initsiatiivid

• Masters kogukonna liikmete rahulolu kasv
• EUL väärtuste juurutamine, kõrgel tasemel suhtluskultuur
• EOK hea Juhtimistava juurutamine
• Ühised regulaarsed üritused seeniorsportlastele
• Kogukonna ühtekuuluvustunde saavutamine



EUL Mastersujumise komisjon

• Masters-komisjoni peamine eesmärk on arengukavast tulenevate eesmärkide elluviimine: eelkõige püsivamat 

ja põhimõttelisemat laadi masters-ujumist mõjutavad otsused, kuid vajadusel ka operatiivsed küsimused.

• Komisjoni koosseis:

• Peeter Matt (komisjoni juhataja)
• Kristiina Arusoo (mh ka mastersujumise operatiivsed küsimused)
• Aldo Suurväli
• Ken Tomson
• Ralf Tribuntsov

• Töökorraldus:
• Regulaarsed, planeeritud koosolekud 4x aastas (seni Teams kaudu)
• Vajadusel muud kokkusaamised, sh osalemine EUL projektides
• Operatiivne suhtlus e-maili, telefoni teel



Tegevused 2020/2021

• 2020/2021 aasta, sh komisjoni tegevused on olulisel määral olnud mõjutatud pandeemiast ja sellega seotud 
piirangutest.

• 2021 tegevuskava:

• Olemasoleva kogukonna kaardistamine

• Regulaarse üle-Eestilise kommunikatsiooni ülesehitamine (sh EUL koduleht, FB jm)

• Seeniorujumise aastakokkusaamise korraldamine (sõltuvalt võimalustest ja olukorrast)

• Koostöö ülesehitamine ja/või edendamine teiste osapooltega: avavesi, klubid, KOV-d jt.

• Mastersujumise võistluste kasutamine mastersujumise propageerimiseks. Hetke seisuga:

• Tallinna MV 25-26. september

• Eesti MV detsembris 



Tänan!


