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Osalesid:  Aivi Kulla, Pille Tali, Tõnu Meijel, Katriin Kersa, Heidi Kaasik, Bruno Nopponen, 

Vladimir Labzin, zoomis -  Mihhail Strungar. 

Kutsutud Toomas Kleesment 

Puudusid – etteteatamisel Aleksander Rosenblat, Vello Liivamägi, Toni Meijel. 

Koosolekut protokollis Pille Tali 

PÄEVAKORD: 

1. Balti MV tulevik. 

2. Eesti NJMV 2023 juhend. 

3. Eesti lühiraja MV 2023 – normatiivid. 

4. Noortesarja soovituslikud normatiivid. 

5. EM U23 tingimused. 

6. Live ülekanded noorte võistluste ajal. 

7. ENOFi ja PMN normitäitmise kuupäevade kinnitamine. 

8. Muud küsimused. 

ARUTELUD ja OTSUSED: 

1. Balti MV tulevik. 

TrKJuhatus arutas eelmisel koosolekul, mis eesmärk on Balti MV-l Eesti Ujumisliidu jaoks ning 

TrKJuhatuse liikmed pakkusid välja mitmeid erinevaid lahendusi. Lepiti kokku, et kõiki neid 

ettepanekuid arutatakse kuu aja jooksul teiste treenerite ning klubidega. 

TrKJuhatus arutas uuesti antud teemat ning üldise konsensuse puudumisel jättis hetkel 

otsuse tegemata. Edasiseks aruteluks jäi kolm varianti: 

- Jätta tingimused samaks, mis hetkel. 

- Arvestada võistlust kui individuaalset Baltimaade meistrivõistlust, mitte kehtestada 

juhendist erinevaid kriteeriume.  

- Moodustada kindlate osalemistingimustega võistluste koondis/ delegatsioon. 

Pille Tali võtab ühendust Läti ja Leedu alaliitudega ning uurib nende maade nägemust selle 

võistluse osas. 

2. Eesti NJMV 2023 juhend. 

08.02.23 koosolekul tegi TrKJuhatus ettepaneku muuta Eesti NJMV 2023 programmi nii, et 

see ei oleks sarnane EMV programmile. 

Heidi Kaasik, Aivi Kulla ja Bruno Nopponen koostasid kaks uue programmi ettepanekut. Uus 

programm kinnitada järgmisel TrKJuhatuse koosolekul. 

3. Eesti lühiraja MV 2023 – normatiivid. 

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

vanuseklassid koos - esitas Katriin Kersa TrKJuhatusele normide kehtestamise projekti. 



TrKJuhatus analüüsib esitatud ettepanekut (LISA 1) ning kinnitab normid järgmisel 

TrkJuhatuse koosolekul. 

4. Noortesarja soovituslikud normatiivid. 

Vastavalt eelmise TrkJuhatuse ettepanekule koostas Katriin Kersa nö soovituslikud normid 

Noortesarjas osalemiseks (LISA 2). Antud normid saadetakse klubidele ja treeneritele juba 

järgmiseks NS etapiks ja on treeneritele materjaliks, et määrata ujuja taset ja valmidust 

Noortesarjal osalemiseks.   

TrKJuhatus tegi ettepaneku koostada ühised Noortesarja etapi juhendipõhjad EULi poolt, kus 

oleksid kõik tingimused vastavalt kehtestatud Noortesarja Üldjuhendi põhjal. Toomas 

Kleesment koostab järgmiseks TrKJuhatuse koosolekuks. 

5. EM U23 tingimused. 

U23 Euroopa MV 11.-13.08.2023 Dublinis, Iirimaal. 

Esialgsed reeglid juhendi järgi: 

1) 4 ujujat alale 

2) osalejate vanus 19-23, (1 per ala võib olla vanuses 14-18) 

3) ülesandmisel avestatakse 50m basseini tulemus 15 kuu jooksul enne võistlust 

4) riiki saavad esindada riigi kodanikud 

 

TrKJuhatuse ettepanekul esitada EULi juhatusele kinnitamiseks järgmised U23 EMi 

pealepääsu tingimused: 

- Koostada U23 EM normid kahe eelmise Euroopa MV 75% koha tulemustest 

tugevaima alusel (LISA 3).  Tabelis on toodud 2021 ja 2022 aasta Euroopa MV 75% 

koha tulemused ja kehtiv JEM norm. 

- Võistlustele pääseks: 

 kõik eelmise aasta JEM-il käinud ujujad. 

 kes on juunioride vanusest väljas esimene aasta (s.a 2004) ja täidavad ära 

kehtiva JEMi normatiivi. 

 kõik 19-23.a., kes täidavad ära U23 EMi kehtestatud normid.  

- Normitäitmise tähtaeg 15 kuud alates võistlusest, normitäitmine lõppeb 2 kuud enne 

võitluste algust. 

 

6. 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. 

OTSUS: Mitte võimaldada noorte- ja juunioride võistluste ülekannete hilisem vaatamine.   

7. ENOFi ja PMN normitäitmise kuupäevade kinnitamine. 

TrKJuhatus kinnitas noortekoondise peatreeneri Aivi Kulla ettepanekul järgmised kuupäevad: 



PMN 2023 Rootsis.  

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

- T2008-2010/ P2007-2009 

- 4 ujujat alale 

- 800/1500m aladel 2 sportlast alale  

- 50m basseini tulemused) 

- Normi täitmine 09.07.2022-13.05.2023 

- Esmane ülesandmine pärast Madwave´i võistlust - 17.04.2023  

- Lõplik registreerimine pärast Eesti MV – 14.05.2023. 

 

ENOF 2023  

2023.aasta ENOF toimub 23.-29.juulil  Maribor, Sloveenias. 

               - T2008-2009/P2007-2008 

               - Normi täitmine 09.07.2022-13.05.2023 

               - Kuni 8 kohta (selgub EOK lt) 

  - 50m basseini tulemused 

               - Max 2 sportlast alale  

               - Esmane ülesandmine pärast Madwave`i võistlust -17.04.2023 

               - Normi mittetäitnute osas arvestatakse kaugust normist.                       

 

8. Muud küsimused. 

Järgud – EULi büroole on laekunud ettepanek taastada ujujate järkude süsteem. 

TrKJuhatus võtab teema edasiseks arutamiseks. 


