ÜLEMINEK HOOAJAPÕHISEST
SÜSTEEMIST KALENDRIAASTA
PÕHISELE SÜSTEEMILE

(VANUSEKLASSID, REKORDID, VÕISTLUSTE KALENDER).
Analüüs ja ettepanekud.

Koostanud TrKJuhatuse töögrupp - Vladimir Labzin, Toni Meijel, Mihhail Strungar.
Heakskiidu saanud - TrKJuhatuselt ja EUL juhatuselt

HETKESEIS EESTIS:
Vanusegrupid:

hooajapõhised (01.09 – 31.08).

Vanusegruppide

rekordid: sünnikuupäeva põhised

Poisid: 14a, 16a, 18a (ehk U15, U17, U19).
Tüdrukud: 14a, 16a (ehk U15, U17).
Võistluste

kalender: hooajapõhine (01.09 – 31.08 01).

VANUSEGRUPPIDE ÜLEVAADE MAAILMAS:
 Rahvusvahelisel

tasemel sisuline eristus tekib ainult/alles juunioride
kategoorias, kus on selgelt väljatoodud:

-

võistlused (JEM, JMM);

-

kategooria kehtivus (viimane vanus kehtib kuni 31 detsember);

-

rekordid (viimase vanuse rekordeid saab teha kuni 31 detsember);

 kõik

muud vanusekategooriad jäävad alaliitude otsustada.

 Siinkohal

võib eraldi välja tuua EYOF ja PMN, mis Eesti arvestuse järgi
võib nimetada noorte vanuseks, kuid reaalselt see vanus on juba
lubatud JEM/JMM-il.

VANUSEGRUPPIDE JA REKORDITE SÜSTEEMI
ÜLEVAADE EESTIS.
 Vanusegrupid:

Eestis on selgelt välja toodud 2 vanusegrupp - noored ja juuniorid.
Vanusegruppide vahetus toimub uue hooaja algusega, ehk 31 august
ning juunioride vanus lõpeb samuti uue hooaja algusega, ehk 31 august.
 Rekordid:

Praegu on Eesti ujumises - 3 poiste rekordite kategooriat ja 2 tüdrukute
rekordite kategooriat. Siinkohal tuleb meeles pidada, et rekordite
süsteem on ülesehitatud sünnipäeva põhiselt.

REKORDITE SÜSTEEMI AJALUGU JA EVOLUTSIOON
•

Nõukogude ajas alguses saanud rekordite kategooriad:

• Umbes 2000-te lõpus toimub Eesti ujumises rekordite kategooriate kaasaajastamine
rahvusvahelise juunioride vanusegrupiga (NB! tol hetkel poiste ja tüdrukute vahe oli 2 aastat
vanust), ning tekib Juunioride (poisid) rekordite vanusegrupp – P18/U19. Tüdrukutel T16 sai siis
juunioride rekordite kategooriaks:

• Peale 2010a toimub rahvusvahelisel tasemel juunioride kategoorias 2
muudatust: juunioride vanusegruppi avatakse allpool ja lubatakse 4 vanust ning
poiste ja tüdrukute vahe hakkab olema 1 aasta (lubatakse 17a tüdrukuid).

Selle viimase muudatusega, võib öelda, et rahvusvahelise juunioride
vanuse perspektiivist ei olnud enam Eesti T16a päris juunioride
rekord.
Rohkem Eestis muudatusi ei olnud ja kõik jäi nagu jäi.

KOKKUVÕTTEKS
Kui nüüd panna kõik punktid kokku ja vaadata mis tuleb välja, siis tekib järgmine pilt
• Eesti juunioride vanusegrupp ei ole kooskõlas rahvusvahelise juunioride
vanusegruppiga (31.08 vs 31.12). Ehk JMM-il või JPM võistlev sportlane on Eesti süsteemi
järgi juba absoluut, kuid rahvusvahelise süsteemi järgi ta on kuni 31.12 veel juuniori
vanuses.
• Eesti rekordite vanuse kategooriad (poisid ja tüdrukud) ei ole kooskõlas omavahel
ega samuti ei ole kooskõlas rahvusvahelise juunioride rekordite kategooriaga.
o

Poistel on 3 rekordite kategooriat tüdrukutel on 2.

o

Poistel on olemas juunioride rekordite kategooria (P18), tüdrukutel enam mitte.

o Kuna rekordid on sünnipäevapõhised, siis tihtipeale tekib olukord kus juunior saab
veel teha noorte rekordi ja absoluut saab teha juunioride rekordi (vaata nooled pildil).


Näide: Eesti juunioride rekordi (poistel) saab teha mitte 31.08-ni ega 31.12-ni, vaid
hoopis kuni sportlane saab 19 aastaseks, seega teoorias sportlased, kellel sünnipäev
on sügisel saavad teha „juunioride rekordi“ olles teist hooaega absoluut vanuseklassis.

o Teateujumistes poiste ja tüdrukute kategooriad ei ole rahvusvahelise juunioride
kategooriaga kooskõlas ning alati peab jälgima sportlaste vanust (sünnikuupäeva).

PS! Lisandub selline asjaolu, et swimrankings arvestab tulemusi, vanuste kategooriaid ning
rekordeid kalendiraasta põhiselt (ehk 31.12 - 01.01), mis teeb arvestuse veel keerulisemaks.

ETTEPANEKUD
Võttes arvesse kõik üleval välja toodud, komisjon teeb järgmised ettepanekud:

1. Viia tüdrukute ja poiste vanusegruppide rekordid omavahel vastavusse ja viia
tüdrukute viimaste rekordite vanus vastavusse rahvusahelise juunioride rekordite vanusega:
a. Ära kaotada olemasolevad T14a ja T16a rekordid.
b. Tekitada 3 täiesti uut rekordite kategooriat/vanust: 13a, 15a, 17a. (**)

2. Muuta rekordite arvestust hooajapõhisteks, ehk vanusegrupi rekordit saab teha kuni 31.12

3. Muuta vanusegruppide ülemineku kuupäeva - 31.12 (noor > juunior > absoluut)

4. Üle viia kogu kalendrisüsteemi kalendriaasta põhiseks, ehk hooajaline
arvestus oleks 01.01-31-12

ARUTELUKOHAD:
1.

Tuleks kaaluda mida teha vana rekorditega ja mis panna normatiivideks
uutele rekorditele.

Üks ettepanek võiks olla panna 14a -15a ja 16a -17a normatiivideks.
2.

Kas nimetus U – „under“ ehk alla oleks arusaadav kõikidele.

3.

Mida teha Noortesarja viimase (neljanda) vanusega, mis ühtlasi on ka
noorte vanusegruppi esimene vanus.

Ettepanek oleks, et see vanus osaleks Noortesarja võistluses. Sellise uue
lähenemisega tundub loogilisem jätta noortesarja kolm vanust ning
tekitada oma, nö noortesarja vanusegrupp.
4.

Millal hakkaks uus süsteem toimima.

Ettepanek – alates 01.01.2022

