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PÄEVAKORD: 
 
1. Üldkoosolekule saadetava päevakorra ja materjali kinnitamine. 
2. EULi Võistluste üldjuhendi kinnitamine. 
3. Mastersujumise reeglite kinnitamine. 
4. EULi komisjonijuhtide otsingu kokkuvõte ja edasised tegevused. 
5. Põhjamaade MV delegatsiooni kinnitamine. 
6. Parimate sportlaste valimise kriteeriumid. 
7. Eesti mastersite MV 2022. Juhendi kinnitamine. 
8. NSF ja LEN kongress Antalyas. 
 
ARUTELUD JA OTSUSED. 
 
1. Üldkoosolekule saadetava päevakorra materjali kinnitamine. 
EULi juhatus otsustas kokku kutsuda Eesti Ujumisliidu Üldkoosoleku 21.detsembril 2022. 
Päevakorra projekt: 

- EULi komisjonide 2022 aasta tegevuste kokkuvõte ja 2023 aasta plaanid. 
- Liikmemaksu määramine aastaks 2023.  

Juhatus on välja töötanud 3 erinevat paketti: 
o I pakett, kõikidele 500 eur võrdselt 
o II pakett, diferentseeritud litsentside arvu põhiselt 
o III pakett, diferentseeritud harrastajate arvu põhiselt 

- Litsentsitasu määramine aastaks 2023. Juhatuse ettepanek 30 eur. 
- Erko Tamuri taandumine juhatuse liikme staatusest 
- Uue juhatuse liikme valimine 

 
Vastavalt päevakorra projektile informeerida klubisid ja treenerid: 
-  liikmemaksu ja litsentsitasu erinevatest pakettidest. Paketid saadetakse klubidele eelnevalt välja, 
et saada tagasisidet ning üheskoos leida sobivaim variant. 
- uue juhatuse liikme kandidaadi esitamisest Üldkoosolekule. 
 
2.  EULi võistlusjuhendi projekti kinnitamine. LISA 1. 
EULi juhatus kinnitas EULi võistlusjuhendi uue redaktsiooni, mis hakkab kehtima 01.01.2023.  
 
3. Mastersujumise reeglite kinnitamine. LISA 2. 
Masterskomisjon esitas EULi juhatusele kinnitamiseks dokumendi EESTI MASTERS-UJUMISE JA MASTERS-
AVAVEEUJUMISE REEGLID. 
Juhatus kinnitas esitatud dokumendi, mis hakkab kehtima koheselt, ehk 16.11.2022. 
 
4. EULi komisjonijuhtide otsingu kokkuvõte ja edasised tegevused. 



Büroo kuulutas välja Taristukomisjoni, Eelarve komisjoni ja Avalike suhete komisjoni juhtide otsingu. 
Laekus kaks kandidaati Avalike suhete komisjoni juhi kohale. Juhatus tegi nendest valiku ning alustab 
sobivama kandidaadiga läbirääkimisi. 
Teiste komisjonijuhtide otsingutega tegeletakse edasi. 
 
5. Põhjamaade MV delegatsiooni kinnitamine. LISA 3. 
- EULi juhatus kinnitas Põhjamaade MV 2022, delegatsiooni. 
- Toni Meijel tegi ettepaneku EULi esindajana lähetada Vladimir Labzin. 
- Pille Tali osaleb kahel esimesel päeval, et tutvuda võistluste korralduse poolega. 
 
6. Parimate sportlaste valimise kriteeriumid. 
TrkJuhatus esitas omapoolse nägemuse parimate sportlaste/treenerite valmise korra osas. 
Põhilisteks valikukriteeriumide reastuseks tiitlivõistluste kohtade osas oleks: 

1.OM 
2. MM 
3. MM lühirada 
4. EM 
5. EM lühirada 
6. JMM 
7. JEM 
8. Põhjamaade MV 
9. ENOF 
10. Põhjamaa noorte MV 
11. Balti MV 
12. EMV 

TrKJuhatus leidis, et ei ole õige väga täpselt ära määratleda parimate valiku kriteeriume, kuna erinevatel 
võistlustel saavutatud kohtade võrdlemises tuleb mõnikord arvestada ka ujutud ala, osalejate arvu ning 
ujuja teisi saavutusi. 
TrKJuhatus otsustas, et ka 2022.aasta parimate kandidaadid tuleb peatreeneritel esitada koos omapoolse 
nägemusega TrkJuhatusele ning sealt edasi EULi juhatusele kinnitamiseks. 
 
EULi juhatus nõustus TrKJuhatuse seisukohtadega. 
 
7. Eesti mastersite MV. Juhendi kinnitamine. LISA 4. 
 
8. NSF ja LEN kongress Antalyas.  
Simon Renno andis ülevaate Põhjamaade ujumisliidu (NSF) ja  LEN kongressist. NSF kongressil otsustati 
muuta eesistumise järjekorda ja Eesti Ujumisliit saab olema esmakordselt NSFi eesistuja aastatel 2025-
2027. Samuti kinnitati Läti ja Leedu ujumisliidud täieõiguslikeks NSFi liikmeteks.   
LENi kongressil kinnitati Euroopa ujumisliidu aastaaruanne ning Simon Renno tegi kongressile kokkuvõtte 
auditkomisjoni  raportist, mis kinnitati koos aastaaruandega. 
  
 


