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Otsustati
• 2018. aastal noortespordi toetuse jaotamise põhimõtted ei
muutu.
• Võistlussarja Laste Karikas tulemusi toetuse jaotamisel ei arvestata.
• 2019. aasta toetuse jaotamisel (2018. aasta tulemuste alusel) rakendatakse 400 m ja 800 m lestaujumise distantsidele koefitsienti
1,5

2) Laste Karikas

• Alates 2018. aasta hooajast nõuda võistlussarja Laste Karikas osalejatelt Eesti Allveeliidu sportlaslitsentsi.
• Võistlussarjas klubide arvestuse sisseseadmise küsimus võtta juhatuses arutusele pärast 2017. aasta hooaja lõppu.
• Kinnitada Laste Karika üldjuhend käesolevale protokollile lisatud
kujul. Juhend avaldada kodulehel.
• Kinnitada Laste Karika kalender käesolevale protokollile lisatud
kujul. Kalender avaldada kodulehel

3) Eesti meistrid 200 m bifin ujumises

• Selgitada välja Eesti meistrid 200 m bi-fin ujumises. Start lülitada
sügisese akvalangidistantside võistluse kavasse.
• Vanusegrupid:
o absoluutklass
o 16 – 17 aasta vanused
o 14 – 15 aasta vanused
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4) Lestaujumise 2017. aasta täiskasvanute ja noorte koondise finantseerimine

• Täiskasvanute ja noorte koondiste laagrite finantseerimine võtta
järgmise juhatuse koosoleku päevakorda
• Jelena Smirnova koostab koondiste vormiriietuse eelarve ning
vormiriietuse soetamine võtta järgmise juhatuse koosoleku päevakorda.
• Noortekoondise lähetamisel rahvusvahelistele tiitlivõistlustele tasub Eesti Allveeliit kõigi sportlaste ning koondise treeneri osavõtutasud ja sõidukulud. Kui sportlane ei pääse finaali, siis sportlase
klubi hüvitab Allveeliidule sportlase osavõtutasu ning sõidukulud.
• Täiskasvanute koondise lähetamisel rahvusvahelistele tiitlivõistlustele tasub Eesti Allveeliit juhatuse kinnitatud koondise liikmete
ning koondise treeneri osavõtutasud ja sõidukulud.
• Eelmise juhatuse koosoleku protokolli p. 8 tehtud otsust täiendada järgnevalt: juhul kui nimetatud sportlane ei pääse tiitlivõistlustel finaali, hüvitab sportlase klubi Allveeliidule 50% kuludest. Sportlase klubi peab toetusele kandideerima, toetus eraldatakse juhatuse
otsusega.

6) 2018. hooaja kalender

• Võtta teadmiseks järgmise hooaja kalendri projekt käesolevale
protokollile lisatud kujul. Avaldada projekt kodulehel.

7) Teateujumise vanusegrupid lestaujumise Eesti
noorte meistrivõistlustel

• 2018. aasta lestaujumise Eesti noorte meistrivõistlustel anda 4 x
100 m segateateujumises välja medalid kahes vanusegrupis:
o 14 – 17 aastased
o 13 aastased ja nooremad

8) Muud küsimused

• Lisada lestaujumise Eesti meistrivõistluste kavasse 50 m lestaujumine veteranidele vanuseklassides:
o 25 – 49 aasta vanused
o 50 aastased ja vanemad.
• Veteranide klassis osalemiseks nõutav vähemalt viieaastane võistluspaus teistes võistlusklassides; sportlaslitsentsi ei nõuta, osavõtutasu ei nõuta.
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