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Teemad, arutelud ja otsused:


Ettepanek teha kutse taastaotlemine 5-aastase intervalliga:
o Liisa Roos: 5 aastaseks ei saa teha - see on riigiseadus, meie ise ei saa seda muuta,
Spordiregister peab selleks pöörduma riigi poole.



Võimalus kasutada stažeerimist täiendkoolitusena kutse taastaotlemisel, arvestatakse mahus
kuni 12 tundi.
o Stažeerimine lubatud nn võõra klubi treeneri juhendamisel (mitte enda klubis)
o Juhendav treener annab stažeerivale treenerile treeningtunni läbiviimisel ülesande, mis
tuleb täita
o Hiljem toimub arutelu ja analüüs
o Mõlemal treeneril, nii juhendajal kui juhendataval, on võimalik saada selle eest kutse
taastaotlemiseks täiendkoolituse tunde (ühel taastaotlemise perioodil kuni 12 tundi)
o Liisa Roos kirjutab lahti nõuded, toob välja tingimused ja teeb blanketi stažeerimise
vormistamiseks täiendkoolitusena.



Teha ettepanek EOK kutsekomisjonile: Täiendkoolituse tunde vähendada 40-ni.
o Uurida milline praktiline vajadus on 60 + 12 tunni täiendkoolituse järele.
o Lisandunud on esmaabi koolituse läbimise kohustus.
o Väga suur hulk õppematerjale on võimalik internet teel leida ja iseseisvalt end täiendada
vastavalt vajadusele (raha, aja, tööjõuressursi kokkuhoid)
o Treenerid käivad kogumas kohustuslikke tunde, mis sisulist väärtust treeneritööle ei lisa



Treenerite kogu juhatuse ettepanek teha 2 eksamit septembris:
o Otsus: Septembris teeme ühe kutseeksami ja oktoobri keskel teise, mõlemad eksamid
toimuvad enne treeneritoetuse taotlemise tähtaega
o Muudame kutsekoolituste aegu
 EKR 3 JA EKR 4 eriala koolitused mais ja juunis. Sügisel neid koolitusi ei toimu.
 Kutseeksam septembri keskel ja oktoobri keskel (enne vaheaega)
 Kevadised eksami ajad märtsis ja aprillis.



Kutse taastaotlemisel on lubatud kasutada täiendkoolituse tundidena 12 tundi kohtunikutööd
o Kohtunikutööd täiendkoolitusena arvestatakse ainult EUL-i võistlustel (Eesti MV, Eesti
karikavõistlused, EUL Noortesarja etapid, Balti matš jne)
o Antud võistlsue referii või peakohtunik väljastab vabas vormis tunnistuse mille kinnitab
digitaalse allkirjaga



EKR 5 erialakoolitus.
Puudub üldkehalise ja jõu arendamise koolituse lektor. Teha ettepanekuid treeneritele, kellel
selle alane kogemus on.



Treeneritekogu juhatuse ettepanek muuta EKR 6-7 taseme treeneritele kohustulikuks koolituse
tegemine
Otsus: mitte teha kohustuslikuks. Hääletuse tulemused 1:5. Vladimir poolt, kõik ülejäänud
kohalolijad vastu



Õppematerjalid - EKR 4 ja EKR 5.
o Esitatud materjalid ühtlustada ja Word-i failiks ümber teha. Liisa Roos küsib pakkumise
keelekorrektorile ja kujunduseks.
o Kaja Haljaste ja Vladimir Kunitsõn arutavad EKR 4 ja 5 tasemele ujumistehnika materjalide
koostamise võimalust



Saata kiri kõikidesse ujulatesse: soovitus kontrollida eratreenerite kutse olemasolu
o Kuigi hetkel seadus ei sanktsioneeri kuidagi kutseta juhendamist, siis vastavalt
spordiseadusele on treeneri definitsioon:
o Treener on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on
treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.
o Kutseta inimesel ei ole õigust end treenerina reklaamida. Kutseta inimene on instruktor.
o Regulaarselt toimuvaid treeninguid ei tohi juhendada treener, kellel ei ole kehtivat
kutset.



Enam ei pea treeneritele väljastama kutsetunnistust paberkandjal, kuid see võimalus jääb.
o Kutsetaotlemisel tuleb taotlejal märkida, kas soovib paberkandjal tunnistust või mitte

