
a. Väga hea esinemise eest kutseeksamitel esile tõstetud treenerid 

 

o Andres Laide  meistertreener (EKR 7. tase) KJK Saare 

 ettekanne „Madis Kallase ja Rauno Liitmäe treening noorteklassis - nii sarnane ja siiski nii erinev“ 
 

o Endel Pärn  meistertreener (EKR 7. tase)  Tartu SS Kalev 

 ettekanne „Noorte kesk- ja pikamaajooksjate treenimisel sagedamini tehtavatest vigadest ja nende 

vältimisest minu viimase 10 aasta tähelepanekute põhjal“’ 
 

o Leho Estorn  vanemtreener (EKR 6. tase) Viljandi KJS Sakala 

 praktiline näidistreening „Teivashüppe õpetamine“ 
 

o Leonid Brjuhov  vanemtreener (EKR 6. tase) Audentese SK 

 praktiline näidistreening „Kolmikhüppe algõpetus“ 
 

o Karin Junson  vanemtreener (EKR 6. tase)  Räpina KJK 

 praktiline näidistreening „Tõkkejooksu algõpetus 7-10aastastele lastele“’ 
 

o Ergo Kilki  vanemtreener (EKR 6. tase) Rakvere KJK ViKe 

 ettekanne „Noorsportlase treeningu analüüs aastatel 2010-2013 Taavi Kilki näitel“ 
 

o Eva Kuningas   vanemtreener (EKR 6. tase) Pärnu Kalevi KJK 

 ettekanne „Keiso Pedriksi treeningust ja arengust 2010-2013“     
 

o Marika Manglus  vanemtreener (EKR 6. tase) TÜ ASK 

 praktiline näidistreening „Tõke kui huvitav treeninguvahend“ 
 

o Toomas Rosenberg vanemtreener (EKR 6. tase)  Bruno Junk Käimisklubi 

 ettekanne „Maarika Taukuli treeningute planeerimine ja analüüs aastatel 2010-2013“ 
 

o Jaak Vettik  vanemtreener (EKR 6. tase) KJK ViKe 

 ettekanne „Terje Kaunissaare treeningud 2010-2013“ 
 

o Lea Vilms  vanemtreener (EKR 6. tase)  SK Põltsamaa 

 praktiline näidistreening „Noore (kiir)jooksja üldkehaline treening kevadisel ettevalmistusustreeningu etapil 

võimla tingimustes“ 
 

o Toomas Aan  treener (EKR 5. tase)  KJK Järvala 

 praktiline näidistreening “Kettaheite algõpetus“ 
 

o Liis Kaibald  treener (EKR 5. tase)   Tartu SS Kalev 

 praktiline näidistreening „Tõkkejooksu juurdeviivad harjutused lastele ja noortele“ 
 

o Ljubov Krongauz treener (EKR 5. tase)  Tallinna SS Kalev 

 praktiline näidistreening „Kuulitõuke õpetamine“  
 

o Kädy Tänav(Tänak)  treener (EKR 5. tase)  SK Elite Sport 

 praktiline näidistreening „Kiirjooksu tehnika õpetamine“ 
 

o Enn Sellik  treener (EKR 5. tase)  EMÜ SK 

 ettekanne „Mitmeaastase treeningu ülesehitusest“ 
 

o Mikk-Mihkel Arro nooremtreener (EKR 4. tase)  KJS Sakala 

 praktiline näidistreening „Kuulitõuke õpetamine“  
 

o Anu Ellam  nooremtreener (EKR 4. tase)  

 praktiline näidistreening „Kettaheite õpetamine“ 
 

o Karl Lumi  nooremtreener (EKR 4. tase)  Tallinna SS Kalev 

 praktiline näidistreening „Kolmikhüppe tehnika õpetamine“, arutelu „Igor Sjunini treeningutest“  
 

o Priidu Niit  nooremtreener (EKR 4. tase)  

 praktiline näidistreening „Kettaheite tehnika õpetamine“ 

 

http://tartukalev.ee/
http://sport.ut.ee/
http://tartukalev.ee/

