
EULi UJUMISTREENERITE SÜGISSEMINAR  
Pühajärvel, 08.- 09.09.18  
 
Laupäev: 
 
10.30 – 11.00     Registreerimine, hommikukohvi. 
 
11.00 – 12.30     Aitame toiduga treeningule kaasa. 
Loengus käsitletakse organismile vajaliku sisemise ainevahetusenergia ja füüsilise töö jaoks 
vajaliku energia saamise võimalusi.  
Erinevate toitainete baasil erinevalt, omastamine on aga sõltuvalt koormuse tasemest. 
Kuidas toitu valida, millised asendused on võimalikud ja mida peab kindlasti silmas pidama, 
et tagada organismile vajalike toitainete saamine? 
Millest tuju ja kuidas mõjutab? 
Millest erutus ja kuidas mõjutab? 
 
Lektor – Raivo Vokk, biokeemik ja füsioloog, kraadi kaitsnud mikrobioloogias. Töötanud 
sensoorika valdkonnas, tegelnud ka toitumise küsimustega üle 30 aasta Tallinna 
Tehnikaülikoolis (www.etis.ee) 
 
12.30 – 13.00     Kohvipaus. 
 
13.00 – 14.30     Treeningprotsesside juhtimine. 
Treeningute korraldamine ja kavandamine – pedagoogika, treeningolud, kavade koostamine, 
nende integratsioon, vaatlemine, analüüs, korrigeerimine.  
Treeneritöö osad ja meetodid. Võistlusujuja karjääri etapid, tsüklid ja harjutuste tüübid. 
 
Lektor Andrei Malkow - Tartu Ülikool 1994, Jyväskylä  Ülikool  2013 (spordipedagoogika) 
1999-2015 Lahden uimaseura. Treener& peatreener 
2012-2016 Regional swimming alliance (Lahti Kouvola Lappeenranta, Kotka) 
2015- Kouvolan ujumisklubi. Treener & peatreener 
2005-Swimpak, Madwave Europe Oy/ CEO 
 
14.30 – 15.30 Lõunasöök restoranis, majutumine 
 
15.30 – 18.30 Jätkub Andrei Malkowi loeng, kohvipaus jooksvalt 
 
18.30 – 19.15 Arena – uued treening- ja võistlusvarustused, pakkumised klubidele, e-pood 
 
19.30     Õhtusöök restoranis 
 
20.30     Elava muusika õhtu Pühajärve puhkekeskuse pubis 
 
 
 
 
 

http://www.etis.ee/


 
Pühapäev, 09.09.18: 
 
09.30 – 11.00  Kuidas ennetada käitumisraskusi treeninggrupis ja luua toetav ja motiveeriv 
õhkkond. 
Kindlasti on kõik treenerid ja õpetajad kokku puutunud situatsioonidega, kus treeningu 
läbiviimise kõrval pead tegelema ka palju muuga: tülide lahendamise,  tähelepanu 
saavutamise, korra hoidmise, kehtestamise, vanematega suhtlemisega.  
Tihti kulub selle kõige peale arvatust rohkem aega ning seetõttu võivad kannatada treeningu 
põhieesmärgid.  
Koolitusel selgitame, mis ja miks toimib tõhusalt laste tähelepanu hoidmisel.  
Tutvustame taktikaid, mis aitavad luua treeninggrupis vajaliku distsipliini ja teotahet. 
Pöörame tähelepanu käitumisprobleemide ennetamisele ja lahendamisele. 
 
Lektorid - Eva Maria Kangro, psühholoogiadoktor. Ingrid Tullus, Rocca al Mare Kooli ujumise 
ja kehalise kasvatuse õpetaja. 
 
11.00 – 11.30 Martti Aljand – väike ülevaade Smartcoachingust 
 
11.30 – 12.00 Kohvipaus 
 
12.00 – 13.30 EULi päevateemad, vaba mikrofon 
 
Kokku 11 ak/h täiendkoolitust. 
 
Hind 99 eur (sisaldab lisaks loengutele ka majutust kaheses/kolmeses toas ja 
toitlustust/kohvipause ning õhtust meelelahutust). 
Hind üheses toas 119 eurot (soovi korral märkida registreerimisel märkuste lahtrisse) 
Hind ilma majutuseta 79 eurot (soovi korral märkida registreerimisel märkuste lahtrisse) 
 
Registreerimine lõppeb 29.augustil. 
Arved väljastatakse 30.08.08 seisuga, hiljem tühistada enam ei saa. 
 
Link registreerumiseks - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCqTPgyb4d_wYPC-
tQg5f6H5iXaFZCTr1Av0cs5Cx9o-NkA/viewform?c=0&w=1 
 
Konto ilma arveta tasumiseks  - Eesti Ujumisliit EE372200221021784906 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCqTPgyb4d_wYPC-tQg5f6H5iXaFZCTr1Av0cs5Cx9o-NkA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCqTPgyb4d_wYPC-tQg5f6H5iXaFZCTr1Av0cs5Cx9o-NkA/viewform?c=0&w=1

