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ELTL juhatuse erakorralise e-hääletuse koosoleku otsuse protokoll  
E-hääletuse teel 31.07.2020  
E-hääletusel osalesid juhatuse liikmed 
 

JUHATUSE LIIGE “POOLT” ”VASTU 

“ERAPOOLETU” 

KUUPÄEV KELLAAEG 

Madis Koit Poolt 03.08.2020 12:43 

Renno Rehtla Erapooletu 04.08.2020 12:02 

Kätlin Latt Poolt 03.08.2020 12:44 

Peeter Allikoja Poolt 31.07.2020 12:13 

Janar Ignahhin Erapoolteu 04.08.2020 12:02 

Kristo Kauküla Poolt 31.07.2020 12:05 

Kert Räis Poolt 31.07.2020 12:08 

 
 
Protokollija : Margit Tamm  
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1. Lauatennise noortreenerite erialakoolituste läbiviimine treeningprotsessi käigus 

treeninglaagrites noorsportlastele alates 16-ndast eluaastast (edaspidi: NoSp16+ TT) 
 

Priit Lehtlaan tutvustas kava, alustada noorsportlastele lauatennise eriala koolituste läbiviimist 
treeninglaagrites treeningprotsessi käigus sportlastele alates 16-ndast eluaastast.  
 
Eesmärk:  
Tagada ELTL noorte treenerite paindlik ja kiire järelkasv ning tõsta pädevate lauatennisetreenerite 
arvu.  
 
Vahendid: 
Koolitada ja arendada noorsportlaste võimekust selliselt, et nad oleksid võimelised peale vajalike ja 
kohustuslike koolituste läbimist ning eksamite sooritamist omandama EKR-3 abitreeneri kutse. 
 
NB! Juhul kui treenerikutset tegelikult omandada ei soovita, annab lauatennise erialaste koolituste läbimine parema 

võimekuse ja teadmiste pagasi, mis võimaldab aru saada treeningprotsessi(de)st ja arendada ka enese hindamise ning 
treeningute kvaliteeti ja efektiivsust. Samuti võimekuse abistada nii teisi sportlaseid kui treenerite kutset omavaid 
treenereid treeningprotsessil. 
 

Kutse taotlemiseks  vajalikud tingimused (EKR 3): 

• vanus vähemalt 18 aastat, 

• abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi 

• Lauatennise eriala koolituste läbimine mahus vähemalt 30 tundi,  

• kehtiva esmaabi baaskoolituse läbimine (16 tundi) 
 
Kutse taotlemiseks tuleb sooritada lauatennise eriala eksam ja vastava taseme EKR eksam EOK 
testikeskuse kaudu. 
 
NoSp16+ TT sisu ja protsess: 
NoSp16+ TT koolitustel saavad osaleda vaid noorsportlased alates 16-ndast eluaastast kuni 21-nda 
eluaastani. 
Treeninglaagris peavad osalema vähemalt 2 erineva ELTL liikmesklubi sportlased ja/või peavad 
treeninglaagri treeningrühmas osalema ka välisriigi sportlased (Näiteks: Eesti noortekoondise 
laager).  
  



EESTI LAUATENNISELIIT 
 

Postiaadress: 

Laki 3, 10621, Tallinn, ESTONIA 

GSM: +372 53077911 
E-post: ELTL@LAUATENNIS.EE 

 
 

 
 
 
NoSp16+ TT koolitustel: 
a) omandatakse teadmisi treeningprotsessi käigus - kaasates sportlasi nii harjutuste ja/või 

ülesannete täitmisele aga ka ettenäitamisele ja väljamõtlemisele (näiteks: soojenduse 
läbiviimine, jalgade töö harjutused, elementide läbiviimise ja korduste harjutused 

b) vähemalt 1 ah ulatuses peab igal koolitusel olema ka akadeemiline osa (loeng, töö kirjalike 
õppematerjalidega, õppefilmide-, võistlus- video analüüs, vms) 

c) iga koolitusel osaleja täidab enda kohta koolituse ankeedi, mille kinnitab treeningut/koolitust 
läbiviinud treener/juhendaja (Lisa „NoSp16+ TT ankeet“) 

 
Treenerid/koolitajad: 
NoSp16+ TT koolitust saavad juhendada/läbi viia EKR-6 või kõrgema kutsetasemega treenerid ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid (sh Eesti koondise/noortekoondise treener(id), treenerid 
kelle juhendatavad on osalenud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel) 
 
Koolituse osavõtu tasu: 
NoSp16+ TT koolituse hind osalejale on 5 eurot (nö. sümboolne omaosaluse tasu).  
Treeninglaagris ja koolitusel osaleja kohta tuleb treeninglaagri/koolituse korraldajal lisada koolitusel 
osaleja kohta (ja vajadusel lisada arvele) 5 eurot. Soovi korral võib iga NoSp16+ TT koolitusel osaleja 
tasu maksta ise või esindaja kaudu Eesti Lauatenniseliidu arveldusarvele.  
 
Koolituse sertifikaatide väljastamine, hindamine ja järelvalve: 
NoSp16+ TT koolituste kohta väljastab igale osalejale sertifikaadi lauatennisetreenerite 
kutsekomisjon. Koolituste läbiviimist koordineerib ja korraldamise üle teostab järelvalvet 
lauatennisetreenerite kutsekomisjon.  
 
 
Otsus:  
Kinnitada vastavalt ettepanekule... 
a) NoSp16+ TT programm - noorsportlaste lauatennise eriala koolituste läbiviimine 

treeninglaagrites treeningprotsessi käigus, sportlastele alates 16-ndast eluaastast 
b) NoSp16+ TT ankeedi vorm (Lisa) 
 
Otsus jõustub alates 15 juuli 2020 k.a. 

 


