
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek 
12.10.2022 kell 11:00 EUL-i kontoris, jätk 17.10.22 zoomis. 

Osalesid:  12.10.22 - Aivi Kulla, Pille Tali, Toni Meijel, Tõnu Meijel, Mihhail Strungar, Bruno 

Nopponen, Aleksander Rosenblat. Zoomis lisaks - Heidi Kaasik, Vladimir Labzin. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid – etteteatamisel Vello Liivamägi, Katriin Kersa.  

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. EUL võistluste Üldjuhendi muudatusettepanekud. 

2. PM MV 2022 – kriteeriumid ja info. 

3. PM MV 2023  – korraldaja ja asukoht.  

4. Ujujate Lastevanemate Kooli algatus. 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. EUL võistluste Üldjuhendi muudatusettepanekud. LISA 1 

EULi võistluste Üldjuhendi muudatusettepanekud saata klubidele, treeneritele ja juhatusele 

tutvumiseks, arutamiseks ning täienduste tegemiseks. 

 

2. PM MV 2022 – kriteeriumid  

Saata klubidele laiali PMMV 2022 info: 

10-12. detsember, 2022, Bergen, Norra. NB! Võistlused toimuvad laupäev kuni esmaspäev. 

- Korraldaja juhendit siiani väljastanud ei ole. 

- Lendude osas uurida minekut reedel nii, et saaks ka õhtul Bergenis ujuda. 

- Tagasitulekule võtta kaks lennupakkumist – esmaspäeva päeval nendele, kes 

õhtul enam ei uju ja esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul ülejäänud 

delegatsioonile. 

- Nimekiri kinnitatakse vastavalt lennupiletite- ja majutuse tasumise tähtaegadele 

ning info saadetakse hiljem. 

Kriteeriumid: 

 Normatiivi täitmise periood 09.09.2021 - 09.10.2022 

 Pealepääsu normiks on:   

- juunioride vanuseklassile (T 2007-2009, P 2006-2008) – min 550 FINA punkti 

- täiskasvanutele – min 600 FINA punkti 

 Ühe ala peale max 4 sportlast igas vanusegrupis. Paremuse määrab ala FINA punkt.  

 Punkte saab täita vaid alal, mis on vastaval vanuseklassil kavas.  

 Punkt peab olema täidetud 15 kuulisel perioodil enne võistluste algust 

 Kui juunior soovib ujuda 50 meetriseid distantse peab tal täis olema 600 punkti. 

 Normipunktid peavad olema ujutud 25 meetrises ujulas. 

 Kui sportlasel on olemas kriteeriumiga nõutud punktid ainult ühel alal, siis võib valida 

ka lisaalad (ilma punktita), tingimusel, et osaleb ka sellel alal, milles punktid täis. 



 Finantseerimine - EUL katab A-normitäitnu kulud (ainult juunioridel). Normi saab 

täita ka võistlustel. 

 

3. PM MV 2023  – korraldaja ja asukoht.  

- 2023.aastal korraldab Põhjamaade MV Eesti Ujumisliit. 

- Büroole on laekunud kaaskorraldamise soov Kohtla-Järvelt ja UK Aktiivilt. 

- TrKJuhatus toetab Põhjamaade MV 2023 korraldamist Kohtla-Järvel. (Mihhail 

Strungar jäi selles otsuses erapooletuks). 

- Büroo esitab TrKJuhatuse seisukoha EULi juhatusele. 

 

4. Ujujate Lastevanemate Kooli algatus. 

- Pille Tali tegi ettepaneku alustada Ujujate Lastevanemate Kooli korraldamist. 

- Selle koolituste mõte on spetsiaalselt ujujate lastevanematele mõeldud teemade 

käsitlemine. 

- Plaanis on korraldada koolitusi kaks korda aastas.  

- Oodatud on ettepanekud teemade ja esinejate osas.  

- Klubidelt ja treeneritelt oodatakse abi ka info levitamisel.  

- Esimene koolitus toimub 12. novembril 2022, teemaks ujujate toitumine - Kuidas 

lapsevanem saab toetada noorsportlast optimaalse toitumise osas. Lektoriks Eesti 

koondislaste toitumisnõustaja Kristin Tamberg. 

 

 


