Kutsekomisjoni koosolek 2.11.18 kl 10:00 EKFLi kontoris

Osalesid: Priit Vene, Indrek Otsus, Siim Kelner, Siim Veri, Ain Kimber, Janika Koch-Mäe
Protokollis: Janika Koch-Mäe

1. EKR3-4 sügisese koolituse kokkuvõte.
Arutati: koolituse kulud-tulud:
Kokku müüdi kohti täishinnaga 449 eur 24 kohta; soodushinnaga 404,10 11 inimest, kokku tulu
15221,1. Kulud lektorite tasud + rent ja koolitusmaterjalid 5935,88.
Arutati: koolituse tagasiside:
Tagasiside osalt positiivne Margus Annuk lektorina, kasutame kindlasti ka täiendkoolituselt.
Otsustati: Järgmisesse koolituskavva ei pane sisse Kristel Kiensi ja Snezana Stoljarova loengut
– selle asemel 1 ak juurde võistlusmäärustele, 2 ak juurde iseseivate tööde esitlusele
koolituse lõpus ja 2 ak jõusaalipraktikumi ette – soojendus- ja liikuvusharjutused (lektoriteks
kas Siim Savisaar või Sten Põldsamm).
Taodeldud toetused: EKR3-4 koolituse korraldamiseks taodeldi Spordikoolituse- ja Teabe
Sihtasutuselt toetust (100 eur/ osaleja pealt), kokku 3900 eur.
Lisaks taodeldi EKR3,4,5 koolitusmaterjalide ja eksamiküsimuste täiendamise eest toetust
summas 6000 eur – hetkel ei ole veel viimane toetus laekunud.
Arutati: toetuste kasutamine:
• Mõne väliskoolitaja kutsumine Eestisse
• EKFLi kontoris erialase väliskirjandusega pisikese raamatukogu loomine.
2. EKR5 koolitus
EKR5 koolitus lükkus edasi 16.02 – 17.02 ja 2.03 – 3.03 2019, kuna huvi koolituse vastu oli väike.
Arutati: kuidas motiveerida treenereid taset tõstma.
Otsustati: suurendada teadlikkust nii treenerite kui klubi juhatajate seas – eeskätt e-maili teel ja
artiklite näol kodulehel.
3. Arutati: Spordikorralduse kursus – kas korraldada? Milliseid lisateemasid pakkuda meie
spordialast lähtudes?
Huvi klubi juhatajate ja koordinaatorite seas ei pruugi olla suur aga tasuks katsetamist- liidule
lisakulusid sellega ei kaasne. Kindlasti peaks sisse jääma marketingi osa – Siim Veri uurib
inimest, kes võiks seda teha. Lisaks otsime lektorit, kes räägiks meie spordialast lähtuvalt.
Eeldatav toimumise aeg veebruar 2019.
4. Eelseisvad täiendkoolitused
01.12 kl 10:00 – 17:00 Rüht ja liikuvus täiendkoolitus Marii Sernjuk

26.01 kl 10:00 – 17:00 Toidulisandid (Margus Annuk); Doping (Siim Kelner)

5. 24.11 treenerite kutseeksami eksamikomisjon: Priit Vene, Indrek Otsus, Anu Otsus, Argo Ader
(viimane kinnitamisel).

Järgmine kutsekomisjoni koosolek 18. 01 kl 10:00 EKFLi kontoris.

