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Osalesid:  Aivi Kulla, Pille Tali, Toni Meijel, Tõnu Meijel, Vladimir Labzin, Bruno Nopponen. 

Mihhail Strungar – zoomis. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid – etteteatamisel Heidi Kaasik, Vello Liivamägi, Aleksander Rosenblat. 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. 2023.aasta võistluskalender. 

2. 2023 aasta normid – JEM, PMN, ENOF. 

3. Mittekodanikest ujujate osalemine EULi tegevustes. 

4. PMN 2022 ja ENOF 2022 kokkuvõtted. 

5. Sügisseminari arutlusteemad. 

 

ARUTELU JA OTSUSED: 

1. 2023.aasta võistluskalender. 

TrKJuhatus arutas 2023 aasta Eesti tiilivõistluste toimumiste kuupäevi, võttes arvesse: 

-  teadaolevaid 2023.a. rahvusvahelisi tiitlivõistlustlusi 

- koolivaheaegasid 

- koolilõpu eksameid  

- normitäitmise võimalusi 

Vastavalt eeltoodule pakub TrKJuhatus välja järgneva kalendriprojekti (LISA 1). 

Projekt saadetakse tutvumiseks klubidele ja treeneritele ning tuleb arutlusele ka 

Sügisseminaril.  

Kalendrit on plaanis esitleda EULi juhatusele nende septembri esimesel koosolekul.  

 

2. 2023 aasta normid – JEM, PMN, ENOF. 

Toni Meijel, Aivi Kulla ja Katriin Kersa esitasid TrkJ-le 2023.aasta tiitlivõistluste normatiivid.  

JEM 2023  - (LISA 2). 

- JEMi normatiiviks on kahe viimase võistluse 50% sisse kuuluv tulemus.  

- Kui võistlejaid on 32 või vähem siis on normatiiviks 16 tulemus.  

- Tiitlivõistluse normi moodustamisel arvestatakse kahel viimasel võistlusel tekkinud 

normatiividest tugevamat.  

- Kui tekkiv norm on üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk või tugev, siis 

võib EUL juhatus korrigeerida normatiivi, et see vastaks tasemelt teiste alade 

normatiividele.  

- Normitäitmise aeg 15 kuud ja lõpptähtaeg 2 kuud alates võistluse esimesest päevast, 

kui vastavalt võistluskalendrile ei otsustata teisiti. 

TrKJuhatus teeb ettepaneku normitäitmise tähtajaks 14.05.23. (pärast EMV lõppu). 



PMN 2023 – (LISA 3). 

- PMN normatiiviks on eelmise võistluse 4.koht. Aeg nõrgemaks ei lähe. 

- Osalemiseks peab olema vähemalt 525 FINA punkti.  

- Arvestatakse 50m basseini tulemusi.   

- Normitäitmise aeg 12 kuud ja lõpptähtaeg 2 kuud alates võistluse esimesest päevast, 

kui vastavalt võistluskalendrile ei otsustata teisiti. 

TrKJuhatus teeb ettepaneku normitäitmise tähtajaks 14.05.23. (pärast EMV lõppu). 

 

ENOF – (LISA 4). 

- ENOFi normatiiviks on 50,100 ja 200 m distantsidel kahe viimase võistluse 16.koht. 

400, 800 ja 1500 m distantsidel kahe viimase võistluse 8.koht. 

- Normi moodustamisel arvestatakse kahel viimasel võistlusel tekkinud normatiividest 

tugevamat.  

- Võistlusele sõitva koondise kinnitab peatreener (vastavalt vastavalt EOK poolt 

määratud kohtadele, normatiivide täitmisele, puudu olevale protsendile normist, 

teatevõistkondade komplekteerimisele). 

- Arvestatakse 50 m basseini tulemusi. 

- Normitäitmise aeg 12 kuud ja lõpptähtaeg 2 kuud alates võistluse esimesest päevast 

(kui võistluste juhend või EOK ei määra teisiti). 

 

3. Mittekodanikest ujujate osalemine EULi tegevustes. 

TrKJuhatus arutas tekkinud olukorda, kus seoses viimase aja maailmas toimuvaga on Eesti 

klubidesse lisandunud mitmeid Eesti kodakondsust mitteomavaid noori ujujaid ning otsustas 

teha EULi juhatusele järgmised ettepanekud antud ujujate osalemisel EULi tegevustes: 

- Eesti (noorte)koondise tegevustes saab osaleda vaid Eesti kodanik. 

- Eesti tiitlivõistlustel (sh. Noortesari) saab osaleda Eestis alalist elamisluba ja EULi 

liikmesklubi litsentsi omav ujuja. 

- Noorterahade punkte ja teisi toetusi saab klubi lisaks kodakondlastele ka Eestis alalist 

elamisluba ja EULi liikmesklubi litsentsi omava ujuja arvestuses. 

- Litsentsi taotlemisel nõuda klubiomanikelt teavet nimekirjas olevate mittekodanikest 

ujujate kohta. 

- Teha vastavad muudatused/täiendused ka EULi võistlusjuhendisse. 

  

4. PMN 2022 ja ENOF 2022 kokkuvõtted. 

Katriin Kersa ja Aivi Kulla tegid ülevaate 2022.aasta ENOFist. (LISA-d 5 ja 6). 

 

5. Sügisseminari arutlusteemad. 

Vastaval büroo palvele on treeneritelt saabunud järgmised teemad Sügisseminaril 

arutamiseks. 

• Noorte pearaha jagamise süsteem 

• EUL Noortesari - võistlussüsteem - uue-/ vana - head ja vead. 



• Sügisseminari teemad ja aeg. 

Lisaks nendele paneb TrKJuhatus veel arutlusele: 

• 2023.aasta võistluskalender 

• Võistlustele ülesandmine – ajalised aknad, võimalused 

mahavõtmiseks/lisamiseks/vahetuseks, stradiprotokollid – kas kõikidele või klubidele 

 

 

 


