
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek 
14.12.2022 kell 11:00 EUL-i kontoris 

 

Osalesid:  Aivi Kulla, Pille Tali, Tõnu Meijel, Mihhail Strungar, Vello Liivamägi, Katriin Kersa, 

Heidi Kaasik, Aleksander Rosenblat. 

Kutsutud Toomas Kleesment. 

Puudusid – etteteatamisel Toni Meijel, Bruno Nopponen, Vladimir Labzin. 

Koosolekut protokollis Pille Tali. 

 

PÄEVAKORD: 

1. 2023.a lühiraja EM-i normid. 

2. Muudatused Noortesarja Üldjuhendisse ja finaalijuhendisse. 

3. Noortesarja küsitlusest. 

4. Eesti 2022.a lühiraja MV tagasiside. 

5. Stardimaksud 2023, ettepanek juhatusele. 

6. Eesti 2023.a. tiitlivõistluste korraldamise kohtade kinnitamine. 

7. 2022 aasta parimad ujujad ja treenerid.  

8. Noortespordirahade jaotamise kriteeriumite parandamise/täiendamised. 

9. Muud küsimused. 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. 2023.a lühiraja EM-i normid. 

Toni Meijel esitas 2023. aastal Bukarestis, Rumeenias toimuva lühiraja EMi normatiivide 

tabeli. TrKJuhatus kiitis need heaks ja saadab edasi EULi juhatusele kinnitamiseks. 

EM SC 2023 normatiivid 

Naised Alad Mehed 

00:24,93 50 vab 00:21,90 

00:54,94 100 vab 00:48,31 

01:58,72 200 vab 01:46,04 

04:09,69 400 vab 03:45,34 

08:29,03 800 vab 07:49,35 

16:51,57 1500 vab 15:01,41 

00:27,13 50 sel 00:24,04 

00:59,37 100 sel 00:51,77 

02:08,48 200 sel 01:53,97 

00:30,82 50 rin 00:26,80 

01:06,52 100 rin 00:58,11 

02:23,79 200 rin 02:07,41 

00:26,36 50 lib 00:23,07 

00:58,78 100 lib 00:51,36 

02:10,90 200 lib 01:55,57 

01:00,64 100 ko 00:54,05 



02:12,36 200 ko 01:58,07 

04:41,12 400 ko 04:12,13 

 

2. Muudatused Noortesarja Üldjuhendisse ja finaalijuhendisse. 

OTSUSED: 

Alltoodud muudatused viia sisse Noortesarja 2023. aasta Üldjuhendisse ja Noortesarja 

2023.a finaalijuhendisse ning juhendid saata kinnitamiseks EULi juhatusele. 

• Igal etapil peab olema määratud peakohtunik, etappidel EULi või FINA kohtunik, 

finaalis FINA kohtunik. 

• Etappidel ja finaalis peab olema korraldatud osalejate toitlustamine. Toitlustamine 

toimub jooksvalt võistluste ajal. 

• Etappide ja finaali startide algus ei tohi olla varem kui kell 11.30 

• Etappide juhendid peavad olema avaldatud 30 päeva, finaali juhend 60 päeva enne 

võistluste algust. 

• Finaali pääsenud klubid võivad teateujumistesse kaasata ka finaali mitte-

kvalifitseerunud ujujaid. Teateujumise saab klubi välja panna juhul kui on min 2 ujujat 

pääsenud finaalvõistlusele ka individuaalsetel disantsidel.                                               

• Etappidel saavutatud tulemuste põhjal saab finaalvõistlustele igal alal 16 ujujat (10 

rajalises ujulas 20 ujujat). Kui alal on 32+ osalejat, siis toimub 2 vahetust. 

• Osalejate nimekiri avaldatakse 3 päeva enne võistlust. 

• Stardiprotokollid avaldatakse 24 tundi enne võistluse algust. Pärast stardiprotokollide 

avaldimist loobujaid varudega ei asendata. 

• Etappidel autasustatakse iga ala kolme kiiremat ujujat medalitega. Eriauhinnad 

korraldab EUL. 

• Stardid algavad noorema vanuse tüdrukutega, kiiremad vahetused enne. 

• Etappide korraldajad kannavad EUL-ile 1000 eurot, mis läheb Noortesarja finaali 

korraldusfondi, mis tagab finalistidele stardimaksuta osalemise.  

Muud korralduslikud otsused: 

• Finalistide särgid – ajavahemik tellimise ja finalistide selgumise kuupäevade vahel 

peavad olema kooskõlas. 

• Etappide korraldamiseks määrata üldjuhul laupäev. 

• Noortesarja III etapp, mida korraldab Garant ja mis algselt pidi toimuma Sõles, 

korraldada võimalusel Keilas. 

 

3. Noortesarja küsitlusest. 

TrkJuhatus koostas küsimustiku 2024.aasta Noortesarja korraldamisega seoses, võttes 

arvesse kõiki organisatoorseid, korralduslikke ja programmilisi teemasid ning saadab selle 

ettepanekute tegemiseks klubidele laiali lähiajal. 

 

 

 



4. Eesti lühiraja MV tagasiside. 

Klubidelt laekus mitmeid kriitilisi märkusi Eesti 2022.a.lühiraja MV korraldamise osas Kohtla-

Järvel. TrkJuhatus vaatas kõik need märkused läbi ja palus bürool edastada need ka UK 

Aktiivi korraldusmeeskonnale.  

Juhendi tõlgendamisel seoses teistes ujulates ujutud aegade arvestamisega OTSUSTAS 

TrKJuhatus jätta kehtima Üldjuhendi nõue: 

8.3.2.     Kui sportlane pole täitnud vastava ala ajalist normatiivi, kuid tal on täidetud 

sama ala teise basseini (vastavalt kas 25m või 50m) normatiiv, saab ta üles anda ilma 

ülesandmisajata (NT). 

Kuid NT ajaga ülesandmisel tuleb klubil saata korraldajale info, kus ja mis ajaga on ujutud.  

 

5. Stardimaksud 2023, ettepanek juhatusele 

Büroo ettepanekul arutas TrKJuhatus ka 2023.aasta stardimaksu suurust. 

OTSUS: 

Seoses suurenevate võistluskuludega teha juhatusele ettepanek  - 12 eurot. 

- Heidi Kaasik oli stardimaksu tõusu vastu, ettepanekuga kulude kokkuhoiuks 

korraldada Eesti meistrivõistlused kõik vanuseklassid koos 

- Mihhail Strungar oli stardimaksu tõusu vastu, tema ettepanek on korraldada 2023. 

aastal 50m Eesti MV ainult absoluudile, lühiraja MV vanuseklassidele eraldi. 

 

6. Eesti tiitlivõistluste korraldamise kohtade kinnitamine. 

Hetkel kalendris: 

12.05. 14.05. Eesti meistrivõistlused 

20.06. 22.06. Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlused 

17.11. 19.11. Eesti lühiraja meistrivõistlused 

20.12. 22.12. Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistlused 

 
- Aura plaanib minna remonti alates 17.06.2023  
- Kalev võimaldab ainult N, R, L korraldada. Lisaks majutumine nende juures. 

Ettepanekud: 

 Pille Tali räägib läbi Auraga, et võimaldaksid ENJMV 2023 seal hetkel kalendris 
määratud kuupäevadel ära pidada. Kui ei ole võimalik, siis liigutada kuupäevi. 

 Absoluudi MV ikkagi pidada Kalevis, Pille Tali otsib võimalusi lisarahastuseks. 

 Lühiraja Eesti MV 2023 korraldada absoluudile Kohtla-Järvel, noortele-ja juunioridele 
Sõles. 

 

7. 2022 aasta parimad ujujad ja treenerid.  

Peatreeneid esitasid omapoolse nägemuse absoluudi, juunioride ja noorte 2022.a parimate 

ujujate kandidaatidest. 



TrkJuhatus reastas esitatud kandidaadid (v.a absoluut) ning esitab need EULi juhatusele 

kinnitamiseks. 

 

8. Noortespordirahade jaotamise kriteeriumite parandamise/täiendamised. 

Uued, 2021. aastast kehtivad noortespordirahade jaotamise kriteeriumid tehti eesmärgiga 

lihtsustada arvestust. Toomas Kleesmenti ettepanekud/täiendused, mis lihtsustavad veelgi 

arvestust, on märgitud helesinisega. 

4. Tulemuslikkus. 

 Klubi tulemuslikkuse pingerida kujuneb nii 25 m kui 50 m ujulas ujutud tulemuste põhjal: 
- noored, 50 parimat poissi ja tüdrukut (poisid vanuses 0-16, tüdrukud vanuses 0-14) 
- juuniorid, 25 parimat poissi noormeest vanuses 17-19 ja tüdrukut neidu vanuses 15-
19. (absoluudi tabelist kuni 19. a.) 
- liidetakse kokku klubi noored ja juuniorid 
- iga ujuja annab (ühekordselt) klubile ühe punkti, mille rahaline väärtus oleneb 
jagatavast summast. 

5. Klubide paremusjärjestus reitingukohtade alusel (ei lähe rahaarvetusse) 

 Reitingu kohapunktid kujunevad klubi kahe parima ujuja FINA punktide alusel 

 Arvestatakse Swimrankingu aastast üldreitingut. 

 Eraldi arvestus 50 m ja 25 m, noored ja juuniorid, mehed ja naised. 

Selgitus: mitte arvestada eraldi meeste ja naiste (ehk nn. absoluudi) pingerida. Nii toob noor 

ja juunior sama tulemuse eest punkte kahel korral. Pigem arvestada juunioride vanuseklassi 

kuni 19. aastased k.a. 

Näide: Swimrankingust saab välja võtta 2022. aasta absoluudi rankingu, kus viimasel sheet´il 

on kõikide sel aastal meessoost ujujate parimad tulemused (FINA punkti järgi). Seal 435 

meesujujat, kes 50 m ujulas ujunud vähemalt ühe ala. Sealt saab lihtsal moel eemaldada üle 

19. aastased ujujad ja koostada eraldi juunioride (vanuses 17-19) ja noorte (vanuses 0-16) 

pingerea, kus saab välja võtta iga klubi kaks paremat. 

 Kohapunktid liidetakse kokku ja saadakse klubide pingerida. 

Ettepanek: mitte arvestada kohapunkte. See tekitab veel ühe lisa arvestuse/tabeli. Klubide 

järjestus tekib juba kahe parima ujuja FINA punktide summast. 

 

TrKJuhatus nõustus esitatud ettepanekutega ja saadab täiendused EULi juhatusele 

kinnitamiseks. 

 

9. Muud küsimused 

- Balti MV 2023. Aivi Kulla tõstatas küsimuse osalemise kriteeriumide osas.  

TrKJuhatus otsustas, et kriteeriume ei muudeta: 

 Balti MV toimuvad 03.- 04. märtsil 2023 Riias. 

 Osalustasu on 20 eur. 

 Korraldaja poolt pakutakse majutus/toitlustus (buffee) paketti. 

 Juhendis/programmis muudatusi ei ole: 

                - igale individuaalalale on lubatud igas vanuseklassis anda üles kuni kaks ujujat; 

                - lisaalal osalemiseks peab ujujal olema antud alal täidetud 525 FINA punkti; 



                - kui ujuja ei täida valitud lisaalal ära 525 FINA punkti, tuleb tasuda 15 eurot trahvi; 

  - kõik ülesandmise ajad peavad olema saavutatud enne võistlust 15 kuu jooksul 50m    

basseinis. 

 Finantseeritakse tagantjärele 12 parimat punktitoojat igas vanusegrupis, arvesse 

läheb osalus, transport ja majutus. 


