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Päevakord:
1. EIL parimate valimise kriteeriumid – arutelu ja otsustamine
2. EIL 2015 parimate kandidaatide ülesseadmine
3. EIL 2015 parimate valimine (hääletamine)
Punkt 1
R. Vakra tutvustab oma nägemust aasta parimate valimise kriteeriumist - võiksime valida
nende sportlaste hulgast, keda lähetame võistlustele, toetame treeningtegevuses ja kellega
aasta jooksul tegeleme. Ujujatega tegeleb Puuetega Inimeste Ujumisliit, nende tegevus ei
kajastu ka meie aastaraamatus, kuidas me saame neid valikusse haarata?
G.Elmaste tõstatab küsimuse, et kas me valime parimat liikumispuudega sportlast või me
valime parimat meie liikmete hulgast? Kas kõik need sportlased, kes on kaalumisel, on meie
liikmed või liikmete liikmed?
R.Vakra arvab, et me valime ikkagi oma liidu parimat nende hulgast, kellega me tegeleme –
nii me saame aru?
I.Liiv teeb ettepaneku valime meie liidu egiidi all võistlevate sportlaste hulgast ja toetab
R.Vakra ettepanekut.
G.Elmaste pakub, et sel aastal võiks korraldada õhtusöögi kõigile esiletõstetud sportlastele,
aga järgmiseks aastaks teeme autasustamise statuudi.
V.Marjak toetab R.Vakra ettepanekut.
R.Vakra selgitab, et parima invasportlase valib EPOK, meie peaksime valima oma
igapäevase raku tasemel nagu me igapäevaselt tegutseme ja nende sportlaste hulgast,
kellega me tegeleme.
S.Falkenberg selgitab, millistel puhkudel toetame oma mitte-liikmetest liikumispuudega
sportlasi.
U.Pollisinski selgitab ujumise liidu tekkimist, ujumisega tegeleks hea meelega ainult klubi
Meduus, EPOK nõudel tehti liit.
I.Liiv nendib, et ujumisliit ju valib oma liikmete hulgast parima.
Juhatus arutleb veel mitmete variantide üle, R.Vakra toetab U.Pollisinski ettepanekut panna
järgmisel aastal meie parimate valimisele ainult meie liikmete liikmed ja tegevuskavas
osalejad.

I.Liiv teeb ettepaneku hiljemalt maikuuks juhatusel välja töötada autasustamise statuut
Arutelu tulemusena teeb juhatus otsuse:

OTSUS 2015-26/9:
Otsus:
1. 2015 aasta parimaid sportlasi ei valita.
2. Juhatus tunnustab silmapaistnud EIL sportlasi ja treenereid õhtusöögiga, esialgselt
jääb kuupäevaks 24.jaanuar kell 16.00. Saadetakse kutsed, toimub registreerimine.
3. EIL parimate sportlaste autasustamise statuut töötada välja mai kuuks 2016.
4. Tulenevalt eelmistest otsuse punktidest jätta ära koosoleku 2. ja 3. päevakorra punkt.
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