31.08 kutsekomisjoni koosolek kell 10:00
Koosolekul osalesid: Priit Vene, Siim Savisaar, Ain Kimber, Siim Veri, Indrek Otsus, Janika Koch-Mäe
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EKR3 ja 4 koolituse korralduslikud küsimused ja eelarve
EKR5 koolituse korralduslikud küsimused ja eelarve
Fitcamp 2019
Täiendkoolitused 2018 – 2019
Välislektori koolitus – kas korraldada ja keda kutsuda?

Arutati: EKR3 ja 4 sügisene koolitus 100% välja müüdud, lektorid, loenguruumid kokku lepitud. Tuleks
otsustada kevadise koolituse ajad, et saaks ka juba sinna koolitusele soovijaid kirja panna.
Otsustati: kevadise koolituse kuupäevad: 15.03 – 17.03; 22.03 – 24.03; 6.04 – 7.04.
Arutati: EKR5 koolituse maksumus
Otsustati: koolituse maksumus 400 eur (miinimum 5 osalejat – sel juhul tulud-kulud 0)
Arutati: Fitcamp 2019 + teised üritused, kus soovitakse EKFLi koolitustunde, peaks koostama nõuded,
mille alusel tunde anname.
Otsustati: koolitustundide välja andmiseks järgmised nõuded:
• 1 kuu enne koolituse algust kutsekomisjonile esitatud korrektne koolituskava
• 1 kuu enne koolituse algust esitatud konkreetsete koolituste sisu – loengumaterjal vms
• Täiendkoolituse eesmärk täiendada tasemekoolitust, seega koolituse sisu ei saa olla sama,
mis erialasel tasemekoolitusel.
• Koolitaja kvalifikatsioon EOK treenerikutse V tase või vastav ülikooliharidus.
Need punktid esitatakse ka Fitcamp 2019 korraldajatele.
Arutati: hetkel on plaanis järgmised täiendkoolitused: 28.10 Tennisisti ÜKE (Ilo Rihvk); 1.12
Jõusaaliharjutused füsioterapeudi pilgu läbi + seljavalud (Siim Savisaar); jaanuar-veebruar
Toidulisandite teaduslikud uuringud + antidopingu põhialused treeneritele (Margus Annuk ja Elina
Kivinukk); lisaks võiks küsida loengut hormoonide kohta (sarnaselt Tartu Ülikooli korraldatud
loengule) V. Ööpikult ja L. Medijainen’ilt.
Arutati: EKFL loengusari teha 1 loeng kuus – igal kuul 1 1,5h loeng, toimumiskoht Sparta spordiklubi
loenguruum. Loengu maksumus 10 eur inimene, väljastame ka täiendkoolitustunde (2ak / loengult).
Arutati: välislektori koolitus. EOK koolitustoetuse raha EKR3-4 koolituse (taodeldud) ja EKR5 koolituse
(taotleme) eest võiks kasutada mõne välislektori koolituse korraldamiseks. Mitmeid variante, keda
kutsuda. Siim Veri saadab Janika Koch-Mäe’le erinevaid ideid, keda võiks kaaluda ja kellelt
hinnapakkumist küsida.
Arutati: Janika Koch-Mäe ettepanek maksta EOK toetus õppekavade koostamise ja täiustamise eest
Indrek Otsusele.
Otsustati: teha juhatusele ettepanek.
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