
EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek 
08.02.2023 kell 11:00 EUL-i kontoris 

 

Osalesid:  Aivi Kulla, Pille Tali, Tõnu Meijel, Vello Liivamägi, Katriin Kersa, Heidi Kaasik, Toni 

Meijel, Bruno Nopponen, Aleksander Rosenblat, zoomis -  Mihhail Strungar. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid – etteteatamisel Vladimir Labzin 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

 

PÄEVAKORD: 

1. Balti MV 2023 ja Balti MV tulevik EULi vaates. 

2. Eesti MV 2023, Eesti NJMV 2023 ja Eesti KV 2023 juhendite arutelud. 

3. Eesti lühiraja MV 2023 – normatiivid. 

4. PMN 2023 Rootsis. 

5. Noortesarja edasine tegevus aastal 2024. 

6. Muud küsimused - live ülekanded noorte võistluste ajal 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Balti MV 2023 ja Balti MV tulevik EULi vaates. 

Balti MV 2023. 

Katriin Kersa tegi ülevaate registreerunud osalejatest: 

- Hetkel on kirjas 104 sportlast ja 20 treenerit. 

- Teisel võistluspäeval late check outi ei ole hotelli poolt võimalik pakkuda. Koos Läti ja 

Leeduga otsustati sellest tulenevalt tõsta teise päeva hommikune osa tund aega 

varasemaks, stardid on algusega 9.00. Õhtuse osa ajakava ei muutu.  

Treeneritekogu juhatuse koosolekul OTSUSTATI: 

- madalama kui nõutud 525 tulemusega 15 kuu jooksul lubatakse starti need lisaalade 

ujujad, kes on mingil alal 2 parema seas. Seda nii noorte, juunioride kui ka 

absoluutarvestuses.  

Balti MV tulevik. 

TrKJuhatus arutas, mis eesmärk on Balti MV Eesti Ujumisliidu jaoks ning TrKJuhatuse liikmed 

pakkusid järgmisi erinevaid lahendusi edasisteks aruteludeks: 

- Jätta kriteeriumid samaks, mis hetkel – min 525 FINA punkti, kui ujuja on 2 parima 

seas mingil alal, siis saab valida ka lisaala alla 525 FINA punktita (kui võistlusel ära ei 

uju, on juhendi järgi trahv). Finantseerida tagantjärele 12 parimat punktitoojat igas 

vanuseklassis. 

- Mitte kehtestada kriteeriume, klubid ise otsustavad, kes läheb ja mida ujub. 

Ujumisliit ei koordineeri ega organiseeri. 

- Moodustada võistluste koondis – 2 alale igas vanuseklassis, tasutada kas 100% või 

50% või määrata eelarves toetatav summa ja jagada osalejate vahel. 

- Arvestada ka 25m tulemusi 525 punkti osas. 



- Moodustada koondis - noored 2 alale, juunioride ja absoluudi osas lubada kõik. 

- Moodustada võistluste delegatsioon – 4 alale (ka alla 525 FINA+trahv) 

- Kehtestada vanustele erinevad FINA punktid. 

Kõiki neid ettepanekuid arutada ka teiste treenerite ning klubidega ning tulla selle teema 

juurde uuesti järgmisel TrKJuhatuse koosolekul. 

 

2. Eesti MV 2023, Eesti NJMV 2023 ja Eesti KV 2023 juhendite arutelu. 

Eesti MV 2023. LISA 1 

- Toomas Kleesment esitas juhendiprojekti, kuhu olid sisse viidud uued kuupäevad, 

toimumiskoht ja EULi võistlusjuhendist tulenevad muudatused. TrKJuhatus tegi 

ettepaneku muuta vähesel määral ka programmi. 

- TrKJuhatus kinnitas Eesti MV 2023 aasta juhendi ja saatis edasi EULi juhatusele. 

Eesti NJMV 2023. 

- TrKJuhatus tegi ettepaneku muuta programmi nii, et see ei oleks sarnane EMV 

programmile. 

- Heidi Kaasik, Aivi Kulla, Valdimir Labzin ja Bruno Nopponen koostavad järgmiseks 

TrKJuhatuse koosolekuks uue programmi ettepaneku. 

Eesti KV 2023. LISA 2 

- Toomas Kleesment esitas juhendiprojekti, kuhu olid sisse viidud uued kuupäevad, 

toimumiskoht ja EULi võistlusjuhendist tulenevad muudatused. Teisi muudatusi 

TrKJuhatus ei teinud.  

- TrKJuhatus kinnitas Eesti MV 2023 aasta juhendi ja saatis edasi EULi juhatusele. 

TrKJuhatus OTSUSTAS – Eesti tiitlivõistlustel ei väljastata enam paberkandjal stardiprotokolle 

klubidele. Soovi korral saab prinditud stardiprtokollid, tasudes 5eur sularahas 

kohtunikelauda. 

 

3. Eesti lühiraja MV 2023 – normatiivid. 

Vastavalt kehtestatud kokkuleppele – korraldada 2023.aasta Eesti lühiraja MV kõik 

vanuseklassid koos, tuleb välja töötada vastavad normatiivid. 

Katriin Kersa ja Toni Meijel koostavad ja esitavad järgmiseks TrKJuhatuse koosolekuks 

normide kehtestamise projekti. 

 

4. PMN 2023 Rootsis. 

2023.aasta Põhjamaade noorte MV-d toimuvad 08.-09.juulil Jönköpingis, Rootsis. 

- Kuigi juhendi järgi ei piirata individuaalseid starte, siis TrkJuhatus otsustas jääda 

endiselt kehtiva kriteeriumi juurde  - 4 ujujat alale. 

- Esmane ülesandmine toimub pärast Madwave´i võistlust -  17.04.23. 

- Lõplik registreerimine pärast Eesti MV – 14.05.2023.  

 

5. Noortesarja edasine tegevus aastal 2024. 

Vastavalt TrKJuhatuse eelnevatele otsustele Noortesarja tegevuste osas..: 



- Teha selgeks, kuidas jaguneksid klubid tsoonidesse kui minna 2024.aastal tagasi uuesti 

kahe tsooniga korralduse peale. 

- Uurida võimalikke ujulaid ja korraldavaid klubisid, et tekitada rohkem rotatsiooni.  

 

- Pille Talil välja uurida kõik võimalikud ujulad ja klubid, kes oleksid valmis 2024.aastal 

Noortesarja etappe ja finaali korraldama.  

- Uurida osalevatelt klubidelt kuidas oleks valmidus kui etapid toimuksid erinevates 

kohades üle-Eesti. 

- Koostada nö soovituslikud normid Noortesarjas osalemiseks. Katriin Kersa koostab 

vastavad normid järgmiseks TrKJuhatuse koosolekuks ning need saadetakse 

klubidele, treenerietel ja laspevanematele juba järgmiseks, NS II etapiks. 

 

6. Muud küsimused  

- Live ülekanded noorte võistluste ajal.  

Mitmetes Põhjamaade ujumisliitudes on keelatud noorte võistluste filmimine või siis 

vähemalt tagantjärele vaatamine. Põhjuseks erinevate (pahatahtlike) klippide väljalõikamine 

ja nende levitamine. Ka Eestis on juba teada paar sarnast juhtumit. 

Kaaluda võimalust noorte- ja juunioride võistluste ülekannete hilisem vaatamine maha võtta. 

- Meditsiinitöötaja Eesti tiitlivõistluste ajal. 

Kas oleks vajalik spetsiaalse meditsiinitöötaja kaasamine võistlustele.  

 

Arutada neid teemasid treenerite ja klubidega ning tulla selle küsimuse juurde tagasi. 


