
TREENERITE KOGU TEGEVUSJUHEND 

Üldine: 

1. EUL treenerite kogu (edaspidi TrK) on EOK ujumistreeneri litsentsiga töötavate 

ujumistreenerite kogu. 

2. TrK tegevus on suunatud eelkõige regionaalsele võistlus- ja klubispordi arengule Eestis. 

3. TrK on läbi oma Treenerite kogu juhatuse (edaspidi TrKJ) aktiivne juhtimispartner ja 

nõustaja EUL  juhatusele. 

4. Igal EUL liikmesklubil on TrK Üldkoosoleku otsuste hääletamisel 1 (üks) hääl. 

5. TrK Üldkoosolek toimub vähemalt kaks korda aastas. 

 

TrK ja TrKJ tegevusvaldkonnad: 

1. Üle-eestilise klubilise noortespordi ja võistlusspordi arendamine.  

2. Iga-aastase kalenderplaani ettevalmistamine koostöös EUL sekretariaadiga ja selle 

kinnitamine – TrK + TrKJ 

3. EULi poolt läbiviidavate tiitlivõistluste juhendite  ettevalmistamine koostöös EUL 

sekretariaadiga – TrKJ 

4. Üldjuhendi kaasajastamine koostöös EUL juhendikomisjoniga – TrKJ 

5. Ettepanekud EULi juhatusele ja teistele komisjonidele ujumise erinevaid valdkondi (EULi 

eelarve, tippsport, noortesport, õppestipendiumid, riiklikud toetused, võistlusprogrammid 

jne.) puudutavad küsimustes. Valdkondade küsimuste lahendamisel on otsustusõigus ka 

selleks valitud alakomisjonidel, millede otsused kinnitab TrKJ.  

6. Audentese Spordigümnaasiumi ujumisgrupi küsimused. 

7. Treenerite koolitusvajaduste ettepanekute tegemine EULi Kutsekomisjonile. 

8. Treenerite toetamine ja tugisüsteemi loomine (normid, eetika, õigused, kohustused, õpe, 

kaitse). 

 

TrKJ valimised: 

1. TrK tööd juhib juhatus, kes valitakse 4 (neljaks) aastaks. 

2. Juhatuse liikmete arv on minimaalselt 5 (viis) ja maksimaalselt 9 (üheksa). 

3. TrKJ-sse saab kuuluda igast klubist ainult üks liige. 

4. TrKJ-sse saab kuuluda ainult ujumistreeneri litsentsi omav isik.  



5. Valituks osutunud liikme loobumisel oma kohast asendatakse see liige valmistel järgmise 

häältearvu saanud kandidaadiga. 

6. Juhatus valib endi seast esimehe. 

7. TrKJ-se tegevuses osalevad ka Eesti Ujumisliidu peatreener ja Eesti Ujumisliidu sekretariaadi 

esindaja. 

 

TrK ja TrKJ koosolekute kord: 

1. Koosolekuid kutsub kokku TrKJ esimees.  

2. TrK koosolekute õiguspädevus e. hääletuskvoorum sätestub kohalviibivate hääleõiguslike 

arvuga tingimusel, et koosoleku toimumisest ja hääletatavatest otsusepunktidest on teatatud 

kirjalikult vähemalt 7 (seitse) päeva ette.  

3. TrKJ koosolekute otsused ja ettepanekud on õiguspädevad, kui koosolekul osaleb vähemalt 

üle poolte TrKJ liikmetest. 

4. Koosolekutel võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega.  

5. Koosolekutel hääleõigust delegeerida ei saa. 

6. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja on õiguspädevad ka elektroonilisel teel 

toimunutena (juhul kui vastanud on 100% hääleõiguslikest liikmetest).  

7. Vastavalt ettenähtud tähtajaks klubi juhi poolt EULi sekretariaati esitatud kirjalik 

eelhääletus TrK juhatuse koosolekule esitatud otsuse kohta on aktsepteeritav ka 

kokkukutsutaval koosolekul. 

8. Kõik koosolekud protokollitakse, koosoleku protokolli sisu õigsuse kinnitab TrKJ esimees ja 

saadab selle elektroonselt EUL sekretariaati koosolekule järgneva 5 (viie) tööpäeva jooksul. 

Sekretariaat saadab esimehe poolt kinnitatud protokolli TrK liikmetele, EUL liikmetele ning 

avalikustab selle EULi kodulehel. 

9. TrK ja TrKJ otsused ja ettepanekud esitatakse EUL juhatusele.  

10. TrKJ teeb TrK-le kord aastas kokkuvõtte aastas eelnenud perioodist ja esitab järgmise aasta 

eesmärgid.   

 

Kinnitatud Treenerite Kogu täiskogul 23.02.2013 
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