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ARUTELUD JA OTSUSED: 
 
1. Muude veespordialade komisjoni tutvustus – Anton Rzhanov. 
Seoses EULi arengukava ja struktuuri arendamisega soovib juhatus tutvuda ujumisliidu juures 
tegutsevate töögruppide ja komisjonide liikmete ning tegevustega. 
Muude veespordialade töögrupi tegevusi tutvustas Anton Rzhanov. 
Teemad ja kitsaskohad, mida arutati: 

 Veeaegade probleem 

 Veepalli treeningmängude veeaja probleem pärast TOPi ujula sulgemist 

 Treenerite ja kohtunike koolitused 

 LEN/FINA treenerite/kohtunike koolitustel osalemine ja võimalik korraldamine Eestis 

 Treenerite õppematerjal – kujundujumises olemas, veepalli osas veel väljatöötamisel 

 Kutsekomisjoni liikmete pädevus kujundujumise ja veepallitreenerite atesteerimisel 
- ettepanek luua eraldi kutsekomisjonid alade lõikes 

 Kujundujumise ja veepalli koondiste/välisdelegatsioonide kinnitamine 
- ettepanek määrata mõlemale alale peatreenerid, kelle ülesandeks jäävad koondiste 
kriteeriumite ja võistlustele lähetamise tingimuste väljatöötamine 

OTSUSED: 
- kinnitada Muude veespordialade komisjon alljärgnevas koosseisus: komisjoni esimees Erkki Vapper, 
komisjoni liikmed Erkki Vapper, Anton Rzhanov, Maksim Ivanov. 
- kinnitada komisjoni koosseisu volitused kuni 31.12.2024 
- komisjonil uurida võimalusi korraldada Baltikumi treeneritele uute reeglite tutvustuskoolitus – 
komisjonil koostada eelarve ja ajakava 
- uurida kujundujumise ja veepalli kohtunike koolituse võimalusi siinses regioonis ja 
finantseerimistingimusi  - komisjon koostöös EUL bürooga 

 
2. Õpime Ujuma töögrupi tutvustus – Kirsti Mäesepp. 
Õpime Ujuma töögrupi tegevusi tutvustas Kirsti Mäesepp. 
Teemad ja kitsaskohad, mida arutati: 



 Kohustusliku kooliujumise uuring – mis seisus on, kuidas edasi liikuda 

 Beebiujumise koolitajate kvalifikatsioon, kas eraldi EKR? 
OTSUSED: 
- kinnitada Õpime Ujuma komisjon alljärgnevas koosseisus: komisjoni esimees Kirsti Mäesepp, komisjoni 
liikmed Maria Trei, Vladimir Kunitsõn, Maiu Herzmann, Triin Rääsk, Liisa Lodi, Kaja Haljaste, Julia Kurbat, 
Ave-Riin Sepp, Katrin Arru. 
- kinnitada komisjoni koosseisu volitused kuni 31.12.2024 
- koostada ja esitada juhatusele komisjoni tegevusplaanid 2022 lõpuni ja 2023. aastaks, tähtaeg  28.09.22 

 
3. Koondised 01.09-31.12.22. 
Toni Meijel, Mihhail Strungar ja Aivi Kulla edastasid juhatusele kinnitamiseks koondislaste nimekirjad 
perioodiks 01.09.-31.12.22. LISA 1. 
OTSUS: 
- kinnitada EUL absoluudi, juunioride ja noorte koondised vastavalt esitatud nimekirjadele 
 
4. EM Rooma, kokkuvõte. 
Toni Meijel tegi juhatusele ülevaate ja kokkuvõtte Rooma Euroopa meistrivõistlustest. 
OTSUS: 
- Juhatus võttis info teadmiseks ja palus täiendavat tagasisidet ka sportlaste treeneritelt. 
 
5. 2022.aasta võistluskalendri muudatused. 
Klubid on teinud 2022.aasta võistluskalendrisse muudatusi. 
Juhatus kinnitas muudatused. LISA 2. 
 
6. 2023 aasta normid – JEM, PMN, ENOF. 
TrKJuhatus esitas EULi juhatusele kinnitamiseks 2023.aasta tiitlivõistluste normatiivid. 

JEM 2023  
- 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 Eesti meistrivõistluste 
lõppu). 

OTSUS: 
Kinnitada 2023.a. JEMi normatiivid ja normatiivide täitmise tähtaeg vastavalt TrKJuhatuse ettepanekule. 
LISA 3. 
 

PMN 2023  
- 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). 

OTSUS: 
Kinnitada 2023.a. PMN normid vastavalt TrKJuhatuse ettepanekule. LISA 4. 

 
ENOF 
- 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). 

OTSUSED: 
- Lükata esitatud ettepanek tagasi ning võrrelda 400, 800 ja 1500 m distantside normide 

proportsionaalsust lühemate distantsidega.  
- TrKJuhatusel tuua uus ettepanek järgmisele EULi juhatuse koosolekule. 

 
7. Mittekodanikest ujujate osalemine EULi tegevustes. 
TrKJuhatus arutas oma koosolekul tekkinud olukorda, kus seoses viimase aja maailmas toimuvaga on 
Eesti klubidesse lisandunud mitmeid Eesti kodakondsust mitteomavaid noori ujujaid ning tegi EULi 
juhatusele järgmised ettepanekud antud ujujate osalemisel EULi tegevustes: 

1. Eesti (noorte)koondise tegevustes saab osaleda vaid Eesti kodanik. 
2. Eesti tiitlivõistlustel (sh. Noortesari) saab osaleda Eestis alalist elamisluba ja EULi liikmesklubi 
litsentsi omav ujuja. 
3. Noorterahade punkte ja teisi toetusi saab klubi lisaks kodakondlastele ka Eestis alalist 
elamisluba ja EULi liikmesklubi litsentsi omava ujuja arvestuses. 
4. Litsentsi taotlemisel nõuda klubiomanikelt teavet nimekirjas olevate mittekodanikest ujujate 
kohta. 
5. Teha vastavad muudatused/täiendused ka EULi võistlusjuhendisse. 

OTSUSED: 
- Kinnitada TrkJuhatuse ettepanekud käesolevaks hooajaks, ehk 2022.aasta lõpuni. 

 
8. PMN 2022 ja ENOF 2022 kokkuvõtted.  
Kokkuvõtted antud võistlustest esitasid kirjalikult Aivi Kulla ja Katriin Kersa. 
 
9. Uue meediainimesega töösuhte kinnitamine. 
Juhatus kinnitas Pille Tali ettepanekul Eesti Ujumisliidu meedia- ja kommunikatsioonijuhiks Kelly Kalm’i. 
Uue meediajuhi käsundusleping sõlmitakse alates 01.09.2022. 
 
10. Muud küsimused. 
Arengukava 2032 tegevuskavaga seotud otsused: 
• kord kuus EUL juhatuse koosolekule kutsuda vähemalt üks komisjonidest (esimees ja kõik 
liikmed) tutvustamaks jooksva perioodi tegevuskava, suuremaid väljakutseid ja arengustsenaariume 
• kuulutada välja EUL Eelarve-, Taristu- ja PR komisjonide juhtide otsing 
• kõikide komisjonide koosseisude volitused kehtivad kuni 31.12.2024 
 
 
 
 
 


