
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek 
09.03.2022 kell 11:00 EUL-i kontoris 

 

Osalesid:  Aivi Kulla, Pille Tali, Heidi Kaasik, Toni Meijel, Mihhail Strungar, Katriin Kersa, Tõnu Meijel, 

Vello Liivamägi. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid – etteteatamisel, Aleksander Rosenblat, Bruno Nopponen, Vladimir Labzin. 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. EUL uue struktuuri tutvustamine (juhatuse liikmed Peeter Matt ja Simon Renno – zoomis). 

Peeter Matt esitas EULi juhatuse nägemust EULi uuest struktuurist, mida on plaanis esitada ka 

07.mail toimuval Üldkoosolekul. 

TrKJuhatusele jäi selgusetuks Treenerite kogu ja TrKJuhatuse osa selles struktuuris ning esitab 

juhatusele nende kolmapäevaseks koosolekuks täpsustavad küsimused. 

 

2. PMN juhend ja eestlaste osaluspaketid. 

Büroo esitas TrKJuhatusele 2022.aasta Põhjamaade MV-te juhendiprojekti ning Eesti võistlejate 

võimalikud osaluspaketid. 

TrKJuhatus nõustus esitatud juhendi ja pakettidega ja esitab need juhatusele kinnitamiseks. 

Paketid Eesti osalejatele: 

I PAKETT -  hind 220/160/150/140 eurot (vastavalt toale – ühene/kahene/kolmene/neljane) 

Sisaldab - osalus, majutus – 2ööd, toitlustus - 4x, reedene ujumine. 

II PAKETT  - hind 70 eur. 

Sisaldab  - osalus, toitlustus - 4x, reedene ujumine. 

III PAKETT  - hind 30 eur. 

Sisaldab - osalus, reedene ujumine.  

 

3. Ujula standardid erinevate võistluste läbiviimise jaoks.  

Mihhail Strungar tõstatas teema, et vaja oleks läbi viia Eesti ujulate sertifitseerimine ja ujulate 

standardite loomine ning minimaalsed nõuded erinevate võistluste läbiviimiseks. 

Võttes aluseks Läti, Saksa jt maade koostatud samasisulised materjalid, koostada vastav 

dokumentatsioon ka meile. 

Järgmiseks koosoleks esitavad Mihhail, Toomas ja Toni esimese versiooni sellest dokumendist. 

 

4. Tagasiside Balti MV kohta, ettepanekud tulevikuks. 

TrKJuhatus tõstatas järgmised teemad: 

- Balti MV koondise moodustamine – kas peaks olema klubipõhine või siiski alaliidu poolt 

koostatud, lähetaud ja finantseeritud? 

- Juhendi osas läbi arutada koos Läti ja Leeduga: 

• kas võiks ära jätta alla 525 FINA punkiga osalejate regsitreerimise võimaluse. 

• teha ettepanek, et sarnaselt PM MV-ga, saab alale max 4 (pikemad distantsid 2) 

sportlast igalt maalt. 

• teha ettepanek, et stardiprotokollide väljastamise järgselt juurde lisada sportlasi ei 

saa, saab vaid maha võtta ja vahetada. 



• jooksev punktilugemine maade vahel võiks olla kohustuslik korraldajale. 

 

5. Eesti MV rändkarikad. 

Toomas Kleesment tegi ülevaate rändkarikate olemaolu viimasest seisust. Mitmed karikad on 

kadunud juba pikemat aega ja neid ole võimalik leida. 

TrKJuhatus ostustas - võtta teema suuremalt arutelu alla – kas, milliseid karikaid ja millisel moel 

rändkarikate andmine edaspidi korraldada 

 

6. Kalev SPA kasutamisest koondislastele. 

Eesti koondislastele ja koondise kandidaatidele leida võimalus kasutada 50m rada hommikul kella 6.-

st, pärastlõunal ajavahemikus 17-19 ja nädalavahetustel. 

Büroo tegeleb teemaga. 

 

 

 


