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PÄEVAKORD 

1. Simon Renno ettepanek alustada regulaarse treenerite tagasisideküsitlusega. 
2. Koondislaste lepingud. 
3. Koondislaste uuendatud eesmärgid aastaks 2019 koos sõlmitud lepingutega.  

4. Kokkuvõte lühiraja MMst 2018. 
5. EULi 2018. aasta parimad  - absoluut 

6. Kuulutada välja stipendiumi konkurss ujujate ettevalmistuseks 2019.aasta tiitlivõistlusteks.  
7. EULi kandidaadi esitamine KULKA nõukogusse.  

 
OTSUSED: 
 

1. Simon Renno ettepanek alustada regulaarse treenerite tagasisideküsitlusega.  

Anonüümne ja lühike tagasisideküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada üldine rahulolu EULi 

pakutava teenusega, meie tugevused ning mida oleks tulevikus vaja parandada. Perioodilisus 

(2x aastas) annab võimaluse üldise rahulolu muutust ajas võrrelda ja analüüsida. 

Edasised sammud: Simon koostab küsitluse põhja ja esitab jooksvalt juhatusele kinnitamiseks 

/täiendamiseks hiljemalt 31.01.19 Väljasaatmine surveymonkey vms keskkonna kaudu. 

2. Koondislaste lepingud.  

Seoses uute koondise ja tegevustoetuste kriteeriumitega kaasajastada koondislaste lepingud. 

Simon Renno koostab uuendatud lepingu drafti ja saadab juhatusele ülevaatamiseks 

hiljemalt 31.01.2019.  

 

3. Koondislaste uuendatud eesmärgid aastaks 2019 koos sõlmitud lepingutega.  

Uute koondislastega sõlmida lepingud ja küsida nende eesmärgid tulevate tiitlivõistluste 

kohta (eesmärk peab olema ajaline tulemus põhialal tiitlivõistluste lõikes). 

Peatreeneritel koostada 2-3 küsimusest koosnev lühiküsitlus koondislastele, mille alusel 

jälgida nende eesmärkide täitmist ja ujuja arengut. Küsitlust teha iga kuu nii absoluudi kui 

juunioride koondise liikmetele. Küsitlusega alustada veebruarist 2019. 

 

4. Kokkuvõte lühiraja MMst. 

Mihhail Krupnin tegi ülevaate detsembris toimunud lühiraja MMist. LISAna 

Juhatus otsustas, et kui EUL lähetab koondise tiitlivõistlustele, siis peab eelnevalt määrama 

ka teateujumiste koosseisud ning sportlaste pääsu aladele. Kindlasti peab olema esindatud 

segateade, mille alusel saab EUL ka EOK toetust. 



5. EULi 2018. aasta parimad  - absoluut 

Kinnitada 2018 aasta parimad basseiniujujad ja treener absoluudiklassis 

Parim mees Daniel Zaitsev  

Parim naine Maria Romanjuk 

Parim treener 2018  - Dmitri Kapelin 

 

6. Kuulutada välja stipendiumi konkurss ujujatele 2019.aasta tiitlivõistluste ettevalmistuseks. 

 

7. EULi kandidaadi esitamine KULKA nõukogusse.  

Esitada KULKA nõukogusse kandidaadiks EULi peasekretär Pille Tali. 

 

Järgmine koosolek 20.02.2019 kell 13.00 

 


