
EULi Treenerite kogu üldkoosolek 

18.06.16, Tallinn, hotell Bravo 

Osales: 19 klubi treenerist esindajat (selgituseks  - vastavalt Treenerite kogu 

tegevusjuhendile, volitusi selles kogu ei arvestata kuid nii Uca kui pärnu SK 

esindajad olid olemas. 

 

PÄEVAKORD ja OTSUSED: 

1. 2016/2017 HOOAJA KALENDRI KINNITAMINE. 

 

OTSUS: 

Kinnitada 2016/2017 aasta hooaja kalender (failina lisas) ning 

edastada EULi juhatusele otsustamiseks. 

 

2. EESTI MV KORRALDUSEST 

 

Vastavalt koosolekul tekkinud arutlusele tehti järgmine ETTEPANEK, et 

EULi kontoril ja TrKjuhatusel valmistada ette talviseks Treenerite kogu 

üldkoosolekuks variandid: 

- Noorte ja täiskasvanute MV eraldi korraldus (programmiliselt, 

ajaliselt ja finantsiliselt) 

- Eelujumised hommikul, finaalid õhtul (programmiliselt, ajaliselt ja 

finantsiliselt) 

 

3. NOORTESARJA KORRALDAMISEST 

 

OTSUS:  

Lisada järgmisest hooajast Noortesarja juurde veel üks vanus  - T 2003 

– 2006 ja P 2002 – 2005. Otsus võeti vastu häältega 10:9. 

Otsusele poolt hääletanud klubidel välja töötada koos EULi kontori ja 

Tallinna etappide korraldajatega võimalik skeem, kuidas korraldada 

Tallinna tsooni etapid selliselt, et need ajaliselt ei oleks liiga pikad. 

Variandid:  

- Teha kõik etapid Keilas 

- Teha Tallinna etapid kahes osas ( eraldada vanuseliselt? alade 

osas? klubide osas?)  



 

4. NOORTE ÜHISTEGEVUS: 

 

Vastavalt koosolekul tekkinud arutlusele tehti järgmiseid 

ETTEPANEKUID: 

- Kõik klubid on seda meelt, et ühist tegevust noortele on 

Ujumisliidus vaja 

- Jagada Noorterahad 2016 aastal 2015 aasta aluste järgi 

- Haapsalu laager on juba üheks hea väljundiks 

- Tegevust korraldada vanuses alates noorteklass 

- EULil teha konkreetsed tegevusettepanekud 2017 aasta eelarvesse 

- Mitte võtta kõikidelt klubidelt protsendi vaid ühe summa alusel 

- Rahastamises osalevad mitte kõik klubid vaid klubid, kes selles 

tegevuses näevad väljundit 

-  EULil leida sponsorrahasid Noorteprojektile 

- Leida inimene, kes leiaks selleks toetajaid nii tegevustele kui 

endale töötasuks 

 

5. TREENERITE SÜGISSEMINAR – toimub 3.- 4. september 2016, Pärnus, 

hotell Wasa (laupäeval terve päev, pühapäeval pool päeva). 

Teemad (välja pakutud Pille Tali ning treenerite poolt): 

 Võistlusmäärused treeneritele ja sportlastele – Kaire Indrikson 

 Võistlusspordi arendamine Tartu Ujumisklubi näitel – Janno Jürgenson 

või Mihhail Krupnin 

 Ülekoormusvigastuste ennetamine – Mati Arend või Janno Jürgenson 

 Saavutusmotivatsioonist ja käitumisest -  Snezana Stoljarova?? 

 Eelmise olümpiatsükli kokkuvõte ja analüüs 

 Ülevaade järgmise olümpiatsükli tegevustest ja finantseerimisest (EOK, 

EUL..)  

ETTEPANEKUD koosolekult: 

- Võtta selleks korraks mõne teise klubi ülevaade, TUKi on juba 

olnud (ootan siis ettepanekuid, mis klubi võiks huvitav olla?) 

- Paluda nii EULi juhatuse liikmeid kui Olümpiagrupi treenereid ja 

sportlasi tegema ülevaadet ja analüüsi eelmisest Olümpiatsüklist 

- Korraldada nö töötubasid, et treenerid saaksid ise kaasa mõelda 

EULi võimalike arengute osas. 



- Mitte kutsuda välislektorit, kuna oma teemasid on niigi palju 

seekord 

 

6. MUUD KÜSIMUSED 

 

- Litsentsitasu tõstmisest – võtta EULi  Üldkogu päevakorda 

2017/2018 hooajaks. 

- Stardimaksu tõstmisest – Pille Tali tegi ülevaate, et hetkel kehtiv 6 

eurone stardimaks ja ka Noortesarja finaali stardimaks ei kata ära 

võistlusteks tehtavaid kulutusi. Pille Tali teeb 2015/2016 aasta 

hooaja võistluste eelarvelised kokkuvõtted ja esitab need infoks 

klubidele. 

- Lisada ka Noortesarja rekordid EULi kodulehele. 

 


