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Kohtla-Järvel  
 
TEEMAD: 
1. Noortesarja korraldus 2023. 
2. Eesti MV toimumise koht ja aeg 
3. Postituste ja listide kasutamise kord. 
4. Muud küsimused 
 
ARUTELU: 
 
1. Noortesarja korraldus 2023. 
23.11.2022 toimus Noortesarja etappide korraldajate koosolek. Osalesid Roger Krinpus, Kristo Krinpus, 
Kaja Haljaste, Toni Meijel, Tõnu Meijel, Vladimir Labzin, Mihhail Strungar, Sergei Mihhailov, Toomas 
Kleesment, Pille Tali. 

MUUDATUSETTEPANEKUD EULi Noortesarja üldjuhendisse ja finaali juhendisse. 
(täiendatud Treenerite koosolekul): 

• 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 12.00 

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

• Finaali pääsenud klubid võivad teateujumistesse kaasata ka finaali mittekvalifitseerunud ujujaid.                                                     

• Etappidel saavutatud tulemuste põhjal saab finaalvõistlustele igal alal 16 ujujat.  

• 3 päeva enne võistlust avaldatakse osalejate nimekiri. 

• Stardiprotokollid avaldatakse 24 tundi enne võistluse algust. 

• Etappidel autasustatakse iga ala kolme kiiremat ujujat medalitega. Eriauhindu ei jagata?? 

• Stardid algavad noorema vanuse tüdrukutega, kiiremad vahetused enne. 

• Finalistide särgid - kuupäevad tellimise ja finalistide vahel peavad olema kooskõlas. 

• Etappide korraldajad kannavad iga etapi eest EUL-ile 1000 eurot, mis läheb Noortesarja finaali 
korraldusfondi, mis tagab finalistidele stardimaksuta osalemise.  

• Etappide korraldamiseks määrata üldjuhul laupäev. 

• Noortesarja III etapp, mida korraldab Garant ja mis algselt pidi toimuma Sõles, korraldada Keilas. 
 
2. Eesti MV toimumise koht ja aeg 
 
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 

 



Hinnavõrdlus: 
 

Aura  

Ujula 11020 

Tehnika 4296 

Kohtunikud 4585 

Live 2200 

Muu 404 

 22505 

  

Riia  

Ujula 9960 

Tehnika 2500 

Kohtunikud 3940 

Live 2000 

Muu 1050 

 19450 

  

Kalev  

Ujula 12572 

Tehnika 2250 

LED ekraan 1440 

Kohtunikud 4500 

Teh. tugi 525 

Inventar 1454 

Live 2325 

 25066 

 
- Aura plaanib minna remonti 17.06.2023  
- Riias on 12.05.23 Jäähoki MM, hotellid täis. 
- Kalev võimaldab ainult N, R, L korraldada. Lisaks majutumine nende juures. 

 
Ettepanekud: 

• Pille Tali räägib läbi Auraga, et võimaldaksid ENJMV 2023 seal ära pidada. 

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

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

 
3. Postituste ja listide kasutamise kord. 
treenerid @swimming.ee listis on ca 300 treenerit, kes on väga erineva kutsetasemega ning ei vaja kõike 
tippspordi- ja võistlustega seonduvat infot. Algatada arutelu, kas oleks mõistlik teha eraldi list 
treeneritele, kes tegelevad saavutusspordiga nii noorte- kui täiskasvanute tasemel. 
 
4. Muud küsimused.  
- Ülevaade EULi liikmete Üldkoosolekule tulevatest liikmemaksu- ja litsentside ettepankutest. 



- Üldkoosolekul uue juhatuse liikme kandidaadi esitamine 
- Toni Meijel tegi ettepanku arutamiseks, et iga klubi võiks Eesti tiitlivõistlustele kaasa võtta ühe 
oma kohtuniku korraldajate kohtunikebrigaadi. 
- Algatada arutelu, kas lühirajale peaks saama ka 50m basseinis ujutud aegadega või võiks olla 
ainult 25m tulemused. 
 
Kõik ülaltoodud arutelud ja ettepanekud saadetakse edasi 14.12.22 toimuvale TrkJuhatuse koosolekule. 
 
 


