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ARUTELUD JA OTSUSED. 
 
1. Kutsekomisjoni tutvustus. 
Kutsekomisjoni tegevusi tutvustasid komisjoni esimees Vladimir Kunitsõn ning liige Kirsti Mäesepp. 
Kutsekomisjoni liikmed seisuga 05.10.2022: 
 - Vladimir Kunitsõn (esimees) 

- Kaja Haljaste 
- Bruno Nopponen 
- Heidi Kaasik 
- Kirsti Mäesepp 
- Pille Tali (EULi esindaja) 

Peamised tegevused ja väljakutsed: 
- Kutsekomisjoni peamine (ja kohustuslik) eesmärk on tagada EOK poolt aktsepteeritud 

jätkusuutlik treenerite koolitussüsteem ja stabiilne treenerite eksamineerimise ajakava ja 
korraldus. 

- Kõige raskem on korraldada erialakoolitusi ujumistreeneritele kutsetaseme tõstmiseks.  
- Põhiprobleem on EKR 5 erialakoolituse korraldamine, kuna puuduvad koolitajad, kes tahavad ja 

kellel on olemas teadmised, et neid koolitusi teha. Samuti on EKR 5 koolitusel suhteliselt vähe 
osalejaid võrreldes EKR 3 ja 4 tasemetega, seega korraldame EKR 5 koolitust kord 2-3 aasta 
jooksul.  

- Teine murekoht on tehnikaalaste õppematerjalide puudumine. Puudu on inimestel ajalisest 
ressursist, et koostada tehnika alane õpik. Meil on olemas inimesed, kes on küllalt pädevad, aga 
neil puudub motivatsioon ja arvan, et eelkõige ajapuuduse ja suure koormuse tõttu. 

- Uute ja aktiivselt tegutsemist soovivate komisjoniliikmete kaasamine. 
Juhatus kinnitas komisjoniliikmed ja palus esimehel esitada Kutsekomisjoni 2023. aasta tegevuskava 
hiljemalt 2022.aasta lõpuks. 
 
2. Avaveeujumise komisjoni tutvustus. 
Avaveeujumise komisjoni tegevusi tutvustas komisjoni esimees Kristiina Arusoo. 
Avaveeujumise komisjoni liikmed seisuga 05.10.2022: 

- Kristiina Arusoo (esimees) 



- Andres Olvik 
- Toomas Kleesment 
- Bruno Nopponen 
- Sander Paavo 
- Toni Meijel 

Toni Meijel palus ennast taandada. Juhatusel on ülesanne leida uus liige juhatuse liikmete seast. 
Peamised tegevused ja väljakutsed: 

- Avaveeujumise tiitlivõistlusi puudutavate kriteeriumite ja nõuete täpsustamine ja täiendamine, 
erinevate regulatsioonide viimine samale tasemele basseiniujumisega.  

- Tiitlivõistlustel osalemise rahalise kompenseerimise süsteemi väljatöötamine. 
- Võistluskalendri koostamine ja selle praktika parendamine.  
- Eesti MV-te formaatide eri variantide läbitöötamine.  
- Infojagamise tõhustamine EUL-i sees, ennekõike sportlastele-treeneritele ja klubidele.  
- Ala laiem populariseerimine ka harrastusujumisena. 

Juhatus kinnitas olemasolevad komisjoniliikmed ja palus esimehel esitada Avaveeujumise komisjoni 
2023. aasta tegevuskava hiljemalt 2022.aasta lõpuks. 
 
 
3. EOK toetuse aluselt stipendiumide ja toetuste määramine. 
EOK määras uued olümpia ettevalmistustoetused ujujatele ja treeneritele hooajaks 2022/23 järgmiselt: 
ABSOLUUT: 

Eneli Jefimova  B (B toetus 1 aastaks) - palgafond 1600 eur ja ettevalmistustoetus 1400 eur kuus 
Kregor Zirk  C+ -  ettevalmistustoetus 1400 eur kuus. 
Aleksa Gold  C - ettevalmistustoetus 1000 eur kuus. 
Segateate võistkond  C – ettevalmistustoetus 1000 eur kuus. 

Treenerid 
Henry Hein  B (B toetus 1 aastaks) – 1400 eur kuus 
Tom Rushton  C – 800 eur kuus 

NOORED: 
Alex Ahtiainen 
Ralf Roose 
Daniil Drozdov 
Karolin Victoria Kotsar 
Toetuse summa  - 750 eurot kvartalis, kokku 3000 eurot aastas.  

Treenerid 
Dmitri Kapelin/Valerii Gabisoniia 
Mihhail Strungar/Karel Seli 
Vladimir Labzin 
Peter Makoc/Aivi Kulla 
Toetuse summa  - 375 eurot kvartalis, kokku 1500 eurot aastas. 

Peatreener Toni Meijel tegi ettepaneku jagada segateate võistkonnale määratud C toetus summas 1000 
eur kuus ära järgmiselt: 

- 500 eur Armin Evert Lelle 
- 500 eur Daniel Zaitsev 

OTSUSED: 
- Sõlmida Eneli Jefimovaga sportlase leping, mille alusel on võimalik tasuda EOK poolt määratud 

summa sportlase toetusena. Leping sõlmida seisuga oktoober 2022 kuni september 2023. 
- Määrata Kregor Zirk´ile stipendium kehtiva miinimumpalga ulatuses alates oktoober 2022 – 

september 2023. Ülejäänud summa kanda sportlase koduklubi arvele. 
- Määrata Aleksa Goldile stipendium kehtiva miinimumpalga ulatuses alates oktoober 2022 – 

september 2023. Ülejäänud summa kanda sportlase koduklubi arvele. 
- Määrata Armin Evert Lellele stipendium 500 eur kuus alates oktoober 2022 – september 2023. 
- Määrata Daniel Zaitsevile stipendium 500 eur kuus alates oktoober 2022 – september 2023. 



- Treenerite ja noortetoetused tasuda klubide arveldusarvele vastavalt määratud perioodi ja 
summa alusel.  

 
4. EULi 2023 aasta võistluskalendri kinnitamine.  
Büroo on saanud klubidelt nende korraldatavate 2023.a. võistluste kuupäevad ja kohad. 
Vastavalt korrale, tuleb EULi juhatusel EULi võistluskalender kinnitada. 
OTSUS: Kinnitada 2023.aasta EULi võistluskalender. LISA 1. 
 
5. Eesti noorte- ja juunioride lühiraja MV lahtiseks kuulutamine. 
Eesti Ujumisliidu poole on pöördunud ujumisklubi Ukrainast, seoses sooviga osaleda 2022.aasta noorte- 
ja juunioride lühiraja meistrivõistlustel. 
Seoses sellega, OTSUSTAS juhatus: 

- Kuulutada 2022.aasta noorte- ja juunioride lühiraja meistrivõistlused lahtisteks. 
- Finaali pääseb max 2 välisvõistlejat 
- Välisvõistleja stardimaks on 15 eurot 

 
6. Õpime Ujuma komisjoni tegevused ja plaanid aastatel 2022 ja 2023. 
Vastavalt eelnevale kokkuleppele, esitas Õpime Ujuma projektijuht Kirsti Mäesalu juhatusele Õpime 
Ujuma komisjoni tegevusplaanid 2022 ja 2023. aastal. LISA 2. 
 
7. EULi Apellatsioonikohtu seisukohad. 
2022.aasta Eesti Karikavõistlustel esitatud protesti lahendamiseks otsustati kokku kutsuda EULi 
Apellatsioonikohus ning asja korraldamine määrati EULi peasekretärile. 
 

- Üldjuhendi punkt 11.3. ütleb: "EUL-i apellatsioonikohus kutsutakse kokku vajadusel ja sinna 
kuuluvad – 3 EUL-i FINA kohtunikku, 1 EUL-i  juhtorgani esindaja, 1 Treeneritekogu juhatuse 
esindaja. 

- Kuna EULi kolm FINA referiid viiest– Mihhail Strungar, Kaire Indrikson ja Toomas Kleesment on 
seotud pooled ja Anderi Divissenko ning Eric Roots võivad olla ka kaudselt seotud, siis võtan 
seisukoha kolmelt sõltumatult FINA referiilt väljastpoolt Eestit. 

- EULi juhatusest kutsuti osalema apellatsioonikohtu liikmena Kristofer Nõges. 
- TrKJuhatusest kutsuti osalema apellatsioonikohtu liikmena Vello Liivamägi. 
- Koostati kronoloogiliseses järjekorras, lähtuvalt faktidest, juhtumi kirjeldus. 
- Antud kirjeldus saadeti omapoolsete täienduste tegemiseks kõikidele osapooltele. 
- Kokkuvõtte saadeti apellatsioonikohtu liikmetele (FINA kohtunikele inglise keelse tõlkena) oma 

arvamuse kujundamiseks. 
- Esitatud tähtajaks olid oma põhjendatud otsused saatnud kõik 5 EULi Appellatsioonikohtu liiget: 
- Ville Riekkinen – FINA referii, Soome 
- Ihor Orlov – FINA referii, Ukraina 
- Reno Jekabsons – FINA referii, Läti 
- Kristofer Nõges – EULi juhatuse liige 
- Vello Liivamägi – EUL Treeneritekogu juhatuse liige 
- Häältega 4 -1 oli otsus – Yessi spordiklubi esitatud protest rahuldada ning tulemused ennistada. 
- Otsuse põhjendused: 

 Vastavalt FINA reeglitele ei kuulu võistlusteleülesandmine, tehniliste vigade 
parandamine, stardiprotokolli koostamine ja jagamine kohtuniku ega teiste võistlusega 
seotud kohtunike pädevusse ning seetõttu kuuluvad võistluse korraldajate pädevusse.  

SW 1.1 Juhtorgani poolt määratud korralduskomitee jurisdiktsioonile allub kõik, mis ei ole 
reeglitega antud referii, kohtunike või muude ametnike pädevusse, ning tal on õigus lükata edasi 
võistlusi ja anda juhtnööre vastavalt reeglitele, mis teatud ala läbiviimiseks on heaks kiidetud. 

 Vastavalt FINA reeglitele algavad kohtuniku volitused tegeliku võistluse toimumise 
hetkest ja laienevad olukordadele, mis tekivad tegeliku võistluse ajal.  

SW 2.1.1 Referiil on kõigi ametnike tegevuse üle täielik kontroll ja mõjuvõim, mille abil ta kiidab 
heaks nende määramisi ning juhendab neid kõigis antud võistlustega seotud küsimustes või 



määrustikes. Ta tagab kõigi FINA reeglite ja otsuste täitmise ning teeb otsused kõigis küsimustes, 
mis puudutavad kokkutulnute tegelikku käitumist, ala või võistlust ja lõplikku lahendust osas, 
mida reeglid ei kajasta. 

 Kohtunik peab diskvalifitseerima kõik ujujad FINA reeglite rikkumiste eest, st võistleja 
saab diskvalifitseerida ainult konkreetsetes punktides sätestatud reeglite rikkumise või 
mittejärgimise eest.  

SW 2.1.7 Referii diskvalifitseerib iga ujuja mistahes reeglite rikkumise korral, mida ta isiklikult 
täheldanud on. Referii võib iga ujuja diskvalifitseerida ka iga rikkumise korral, millest talle on 
teatanud teised volitatud ametnikud. Kõigi diskvalifitseerimise juhtude kohta teeb otsuse referii. 

- Küll aga märgiti Apellatsioonikohtu liikmete poolt taunivalt ära korraldajapoolset juhendi 
ebatäpsust ülesandmiste tähtaegade ja tegevuste määramisel ning referiide erinevat klubide 
kohtlemist ülesandmiste muutmiste lubamisel. 

Juhatus võttis EULi Apellatsoonikohtu otsuse teadmiseks ning palus bürool korraldada vastavad 
toimingud Yessi teatevõistkonna tulemuste ennistamiseks. 
 
9.  EUL 2022.a võistluskalendri muudatused. 
Vastavalt büroole laekunud soovidele, muuta klubide korraldatavate võistluste kuupäevasid. LISA 3 
 
10. Muud küsimused: 
Järgmisele juhatuse koosolekule kutsuda Mastersujumise, Taristukomisjoni ja Revisjonikomisjoni 
esindajad. 


