EESTI ALLVEELIIT
Reg. nr. 80088109;
Paasiku 22-41, 13916 Tallinn, Estonia

Juhatuse koosoleku protokoll
Toimumise aeg:
Toimumise koht:
Osalejad:

Juhatas:
Protokollis:

2017-01-04
Narva mnt. 13, Tallinn (Tartu Milli büroo)
Maksim Merkuri, Ksenia Leonovitš, Vladimir Kunitsõn, Tatjana Ikkonen, Tatjana Gnezdilova, Rein Kompus, Jelena Smirnova
Maksim Merkuri
Rein Kompus

Päevakord
Otsustati
1) Uue peasekretäri nime- • Peasekretäri kohuseid hakkab täitma Rein Kompus
tamine
OÜ Kristiko kaudu. Sõlmida leping samadel tingimustel kui
eelmise peasekretäri Ksenia Leonovitšiga.
• Peasekretäri kohustused üle anda 15. jaanuariks k. a.
2) Lestaujumise noorte ja
täiskasvanute meistrivõistlused

3) Sportlastele makstavad
rahalised preemiad rekordite püstitamise eest

• Noorte meistrivõistlused viia läbi 11. – 12. märtsil Keilas.
• Täiskasvanute meistrivõistlused viia läbi 6. – 7. mail Nõmmel.
• Võimaldada Kohtla-Järve Veespordiklubile järgnevaid soodustusi:
o vabastada KJ-VSK Eesti Allveeliidu liikmemaksest;
o vabastada KJ-VSK’i esindavad sportlased Eesti sportlaslitsentsi tasust;
o hüvitada A. Abelile sõit Eesti tiitlivõistlustele;
o hüvitada kuni viiele KJ-VSK’i esindavale sportlasele sõit
Eesti tiitlivõistlustele.
• Täiskasvanud:
o Eesti rekord
100 €
o Euroopa rekord 300 €
o Maailmarekord 500 €.
• Noorte preemiad 50% täiskasvanute preemiatest.
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4) Võistlussarja ’Laste karikas’ organiseerimine

• Etapid:

•

•

•

5) Avaveeujumise
toni) võistlus

(mara-

6) Kiirusalade
litsentsid

akvalangi-

7) Allveeliidu
külg

kodulehe-

•

Kus
Kes
Millal
Fortuna
aprillis
1. Keila
MAK
mais
2. Maardu
Fortuna
oktoobris
3. Keila
Vanusegrupid:
1.
..2008 sündinud poisid ja tüdrukud
2. 2007..2006
sündinud poisid ja tüdrukud
3. 2005..2004
sündinud poisid ja tüdrukud
4. 2003..2000
sündinud poisid ja tüdrukud
Võistlussarja üldarvestuse autasustamine viiakse läbi järgmise
hooaja esimestel võistlustel. Võistlussarja üldarvestuse auhinnad soetab Eesti Allveeliit.
Peasekretäril koostada võistlussarja üldjuhend:
o Üldarvestus CMAS lestaujumise maailma karikasarja
eeskujul kohapunktidega;
o Sportlasel läheb ühel etapil võistlussarja üldarvestusse
maksimaalselt kolm starti; kui sportlane teeb etapil neli
või rohkem starti, peab eelnevalt nimetama võistlussarja
üldarvestuses arvesse minevad stardid;
o Võistlussarja etapil ujutavad distantsid valib etapi korraldav klubi.
SK Fortuna korraldab koos orienteerumise Eesti meistrivõistlustega avaveeujumise võistluse. Distantsid ligikaudu 1 000
m noortele ja 2 000 m täiskasvanutele.

• Akvalangialadega lestaujumise võistlustel peab klubi, mida
esindavad sportlased stardivad akvalangidistantsidel esitama
kirjaliku kinnituse, et sportlastel on akvalangidistantsil startimiseks piisavad teadmised, oskused ja kogemused. Kinnituskiri peab sisaldama langidistantsidel startivate sportlaste
nimekirja.
• Peasekretäril koostada kinnituskirja blankett.
• Otsuseid ei tehtud
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8) 2017. a. eelarve

9) Muud küsimused

• Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevate noorsportlaste rahaline toetamine:
o Kui noorsportlane ujub elektroonilise ajavõtuga võistlustel tulemuse mis oleks eelmisel sama kategooria tiitlivõistlusel samal distantsil taganud finaalipääsu, siis on
Eesti Allveliit kohustatud nimetatud noorsportlase järgmisel tiitlivõistlusel osalemist rahaliselt toetama.
• Küsida liikmesklubidelt arvamust noortespordi toetuse jagamise aluspõhimõtete muudatuse kohta:
o Kultuuriministeeriumi noortespordi toetuse jagamisel
osalemiseks peab klubi õppesportlik tegevus vastama
järgmistele miinimumnõuetele:
töö peab toimuma vähemalt ühe rühmaga,
treeningtunnid peavad toimuma vähemalt viiel päeval nädalas;
ühe treeningkorra pikkus on vähemalt 60 minutit.
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