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PÄEVAKORD: 

1. Sügisseminaril esitatud ettepanekute arutelu. 

2. 2023 aasta võistluskalender.  

3. ENOFi normid 2023, uus arutelu. 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Sügisseminaril esitatud ettepanekute arutelu. 

TrKJuhatus arutas 04.09.22 Sügisseminaril tõstatatud küsimusi. 

SÜGISSEMINARI ARUTELU 04.09.2022 Tuksi spordikeskuses. 

1. Miks on Noorterahade arvestuses ka üle 19.a tulemused.  

Vastus – vastavalt kehtivale korrale lähevad arvesse ainult kuni 19. (kaasa arvatud) 

2. Noortesarja uus formaat. Ettepanek  - teha küsitlus NS osalevatele klubidele uue ja vana 

formaadi sobivusest.  

Vastus - teha küsitlus pärast esimese hooaja lõppu, ehk 2022 aasta detsembris. 

4. 2023 kalender, Eesti tiitlivõistluste kuupäevad. 

Vastus – vt. päevakorrapunkt 2. 

5. Ülesandmised Eesti tiitlivõistlustele. 

Vastus - TrKJuhatus saadab juhendikomisjonile järgmised ettepanekud: 

 Eelülesandmised (sh teateujumised) esitada hiljemalt 7 kalendripäeva enne 

võistluste algust 

 Korraldaja saadab klubidele (ainult) nende ülesandmised ülekontrollimiseks 

hiljemalt 6 kalendripäeva enne võistluste algust. 

 Klubid saavad teha kõiki muudatusi järgneva 24 tunni jooksul. Lisandub 2x 

stardimaks (v.a mahavõtmised). 

 Korraldaja saadab entry listid kõikidele laiali 4 päeva enne võitluste algust. 

Klubid saavad teha mahavõtmisi 24 tunni jooksul. 

 Stardiprotokollid väljastatakse 2 päeva, ehk 48 tundi enne võistluste algust. 

 

2. 2023 aasta võistluskalender. LISA 1. 

TrKJuhatus arutas Sügisseminaril tehtud ettepanekuid 2023. aasta Eesti tiitlivõistluste 

kuupäevade osas ning otsustas esitada EULi juhatusele järgmised muudatused 2023.aasta 

võistluskalendrisse: 



2.1 Korraldada Eesti KV 12.-14.07.2023. Formaat jääb samaks kui 2022.aastal. 

Hääletuse tulemus – kõik poolt. Heidi Kaasik formaadi osas erapooletu. Bruno Nopponen 

teatas kirjalikult enne koosolekut – poolt. 

2.2 Korraldada Eesti MV (pikk rada) 12.-14.05.2023. 

Hääletuse tulemus – poolt 6, vastu 2 (Heidi Kaasik, Vello Liivamägi). Mihhail Strungar pooldas 

antud võistluse korraldamist aprillis. Bruno Nopponen teatas kirjalikult enne koosolekut – 

poolt. 

 2.3 Korraldada Eesti noorte ja juunioride MV (pikk rada) 20.-22.06.2023. 

Hääletuse tulemus – poolt 6, vastu 2 (Heidi Kaasik, Vello Liivamägi). Mihhail Strungar pooldas 

antud võistluse korraldamist mais. Bruno Nopponen teatas kirjalikult enne koosolekut – 

poolt. 

 2.4 Korraldada Eesti MV (lühirada) 17.-19.11.2023 

Hääletuse tulemus – poolt 5, vastu 2 (Heidi Kaasik, Vello Liivamägi), 2 erapooletud (Toni 

Meijel, Tõnu Meijel). Bruno Nopponen kirjalikult enne koosolekut – vastu. 

 2.5 Korraldada Eesti noorte- ja juunioride MV (lühirada) 20.-22.12.2023. 

Hääletuse tulemus – poolt 5, vastu 2 (Heidi Kaasik, Vello Liivamägi), 2 erapooletud (Toni 

Meijel, Tõnu Meijel). Bruno Nopponen kirjalikult enne koosolekut – vastu. 

 

3. ENOFi normid 2023, uus arutelu. 

Juhatuse otsus 31.08.22:  

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

proportsionaalsust lühemate distantsidega. TrKJuhatusel tuua uus ettepanek järgmisele EULi 

juhatuse koosolekule. 

OTSUS edastamiseks EULi juhatusele: 

- teha muudatus eelmise koosoleku ettepanekule järgmiselt -  mittenormitäitnutest 

moodustatakse pingerida mitte puuduolevale protsendile normist, vaid puuduolevale 

protsendile kahe eelneva võistluse 8-st kohast. 

Uus sõnastus ENOFi normidele oleks: 

- 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 EOK poolt määratud 

kohtadele, normatiivide täitmisele, puuduolevale protsendile eelmise kahe võistluse 8-st 

kohast, 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). 

 


