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ARENGUKAVADE KOOSTAMINE

Arengukava on plaan, kus kirjeldatakse organisatsiooni olukorda,
deﬁneeritakse organisatsiooni arengusuund ning kirjeldatakse selleks
vajalikke tegevusi ning nende teostamiseks vajaminevaid ressursse.
Ministeeriumi seisukohast vaadates on spordiorganisatsioonide
arengukavad vajalikud oma töö ja ressursside pikemaajaliseks planeerimiseks. Spordiorganisatsioonide arengukavad on ühtlasi sisendiks
ministeeriumi spordivaldkonna arengukava koostamiseks.
Spordiorganisatsioonile tähendab arengukava koostamine vajadust
mõelda kord aastas läbi, milline on spordiorganisatsiooni olukord,
kuhu soovitakse jõuda, mida selleks teha ning kuidas tehtu tulemusi
mõõta ja hinnata. Tõsiselt ja sisuliselt koostatud arengukava on
oluline tugipunkt iga organisatsiooni juhtimisel.
Riigieelarvest toetatavatele spordiorganisatsioonidele on arengukava
olemasolu toetuse saamise eeltingimuseks. Nõue on sätestatud Spordiseaduse § 9 Riigieelarvest spordi ﬁnantseerimise alused lõikes 1.
(1)

Toetust makstakse üksnes spordiorganisatsioonile, kellel on
arengukava ja kes on riikliku statistilise vaatluse korraldajale tähtaegselt esitanud nõuetekohase riikliku statistika aruande.

Põhinõuded arengukava struktuurile on sätestatud § 9 lõikes 2
(2)

Spordiorganisatsiooni arengukavas nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks
kavandatav tegevus ja vahendid. Arengukava koostatakse
vähemalt neljaks aastaks.
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§ 9 lõige 3 sätestab kuidas rahastamisotsuseid tehakse
(3)

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud
vahendite jaotamise korra kehtestab kultuuriminister määrusega.

Spordiseaduse § 9 lõikele 3 tugineb Kultuuriministri 10. jaanuari
2006. a määrus nr 1 “Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi
toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord”. Määrus sätestab
millistele spordiorganisatsioonidele ja milliseid toetusi eraldatakse.

Viited:
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13152853
Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud
vahendite jaotamise korrale https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=982026

Lisalugemist arengukavade teemadel:
Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord http://www.kul.ee/
webeditor/ﬁles/arengukavad/Arengukavade_maarus.doc

Strateegilise planeerimise käsiraamat http://www.kul.ee/webeditor/ﬁles/
arengukavad/Strateegilise_planeerimise_kasiraamat_RM.doc
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ARENGUKAVADE KOOSTAMISE
SOOVITUSLIK JUHEND
SPORDIALALIITUDELE
SPORDIORGANISATSIOONI NIMI
ARENGUKAVA AASTATEKS 2009-2012
1.

MISSIOON
[Missioon on lühike organisatsiooni mõtte ja otstarbe kirjeldus, mis määratleb tema koha ja rolli spordimaastikul.
Missioon vastab küsimusele: Mille jaoks organisatsioon tegutseb?]

2.

VISIOON
[Visioon on lühike organisatsiooni tegevuse kirjeldus mingil
momendil tulevikus, mis näitab, mida, kellele ja kuidas ta
pakub. Visioon võib anda ka paar erinevat pilti ehk stsenaariumit, kuhu võib organisatsioon ja antud spordivaldkond
erinevate rahastuste juures tulevikus välja jõuda.]

3.

SUURIMAD SAAVUTUSED
[Siinkohal tuuakse need tehtud tööd ja saavutused, mida
organisatsioon peab olulisemateks.]

4.

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
[Organisatsiooni hetkeolukorra analüüsi koostamisel peaks
järgima SWOT-analüüsi meetodit, tuues ära organisatsiooni
tugevused (sisemised tegurid, mis aitavad organisatsiooni
arengule kaasa), nõrkused (sisemised tegurid, mis takistavad
arengut), võimalused (väliskeskkonna tegurid, mis võivad
soodustada arengut) ja ohud (väliskeskkonna tegurid, mis
võivad pidurdada või takistada arengut). Oluline on silmas
pidada, et tugevused ja nõrkused on organisatsiooni enda
sisemised näitajad, võimalused ja ohud tulenevad väliskeskkonnast (poliitiline, majanduslik, tehnoloogiline, sotsiaalne,
looduskeskkond ja väärtused ühiskonnas). Hetkeolukorra
analüüsi juures ei tohiks piirduda märksõnadega, vaid kirjutada kõik osad selgelt ja loetavalt lahti.]
4.1. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS:
[Siia alla tuleks kirjutada kõik teadaolevad näitajad, mis
kirjeldavad organisatsiooni, nt liikmete arv, olemasolevad klubid, esindatus maakondades, toimuvate ürituste arv, külastajate arv, olulisemad rahastajad jne.]
4.2. ORGANISATSIOONI TUGEVUSED:
4.3. ORGANISATSIOONI NÕRKUSED:
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4.4. VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD VÕIMALUSED:
4.5. VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD OHUD:
5.

STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED
[Strateegiline eesmärk on siht, mis väljendab organisatsiooni taotletavat mõju. Strateegiline eesmärk sõnastatakse tulemuse või seisundina, mitte protsessina. Eesmärgiks ei saa
olla lihtsalt mingi tegevus, vaid selle tegevuse tulemus. Iga
eesmärgi juurde kuuluvad mõõdikud ehk indikaatorid, mille
abil on võimalik hinnata eesmärgi saavutamist. Iga eesmärgi
juures on üks või mitu indikaatorit, mis väljendavad eesmärki mõõdetaval kujul.
Olulisemad tegevused näitavad, milliste projektidega, üritustega vms kavatseb alaliit oma eesmärke ellu viia. Siin ei ole
vaja reastada kõiki oma tegevusi, vaid mõned olulisemad.
Kogu aastane tegevuste kalender esitatakse aastase tegevusplaani raames.]
5.1. EESMÄRK 1:
Mõõdikud:
Olulisemad tegevused:
5.2. EESMÄRK 2:
Mõõdikud:
Olulisemad tegevused:
5.3. EESMÄRK 3:
Mõõdikud:
Olulisemad tegevused:

6.

AASTANE TEGEVUSPLAAN
[Organisatsiooni arengukava elluviimine toimub üheaastase
tegevuskava alusel. Selleks tuleb arengukava esimese aasta
kohta kirjutada lahti konkreetsed tegevused, tähtajad ja
vastutajad.]

7.

EELARVE
[Arengukava sõnaline osa peab väljenduma ka ﬁnantsilises
pooles. Siin toodud ﬁnantsvajadused aastate lõikes on Kultuuriministeeriumile aluseks programmide planeerimisel ja
läbirääkimistel.]

Vt arengukava koostamise näidist lk 7–15.
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Eesti Jalgratturite Liit
Arengukava kinnitatud juhatuse koosolekul 25.01.2007

Eesti Jalgratturite Liit

PIKAAJALISED EESMÄRGID JA ARENGUKAVA
2007 - 2013
1. MISSIOON
Organisatsioon
•

Jalgrattaspordi tasakaalustatud arendamine ja uute ideede elluviimine. Eesti
jalgrattaspordi esindamine rahvusvahelises spordiliikumises.

Võistlussport
•

Andekate noorte otsimine, treenimine ning kasvatamine pühendunud jalgratturiteks, et nad oleks võimelised Eestit edukalt esindama rahvusvahelistel tipp- ja
tiitlivõistlustel.

Harrastussport
•

Jalgrattaspordi kui loodust säästva liikumise ning tervisliku vaba aja veetmise
võimaluse propageerimine ja arendamine.

Noortesport
Jalgrattaspordi kandepinna laiendamine üle terve Eesti.
2. VISIOON
•

Eesti Jalgratturite Liit on edukaim alaliit Eestis

•

Võistlussportlasi ja noori juhendavad kvalifitseeritud treenerid

•

Eestile võidetakse rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt vähemalt üks medal iga kolme aasta kohta

•

Eestis korraldatakse vähemalt kolm UCI kalendrivõistlust aastas

•

Eesti taotleb järgmiste rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamist:

•

-

Maailmameistrivõistlused maastikurattamaratonis aastal 2010, milleks on
vaja taotlus UCI-le sisse anda 2007. aastal;

-

Euroopa meistrivõistlused maanteesõidus aastal 2012, milleks on vaja taotlus
UEC-le sisse anda hiljemalt 2008. aastal;

-

Maailmameistrivõistlused maanteesõidus aastal 2015, milleks on vaja taotlus
UCI-le sisse anda hiljemalt 2009. aastal.

Tallinna ehitatakse sisetrekk aastaks 2016, põhimõtteline otsus vastu võtta hiljemalt 2009. aastal.
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•

Eestis on vähemalt 3 BMX rada ning skate-pargid igas maakonnakeskuses

•

Iga kool korraldab kehalise kasvatuse tunni raames vähemalt ühe jalgrattamatka
aastas

3.

VÄÄRTUSED

•

120-aastane traditsioon

•

Suur harrastajate hulk

•

Kogemustega treenerid

•

Andekas noor järelkasv

•

Väljund maailma tippsporti
Visiooni elluviimiseks tuleb kinni pidada kokkulepitud raamidest:

•

•

Vältida tuleb:
-

ebaeetilist käitumist eesmärkide saavutamise nimel;

-

ressursside raiskamist;

-

lühinägelikke otsuseid.

Juhinduma peab:
-

vastutustundest;

-

läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest.

4. STRATEEGILISED LÄHTEALUSED
4.1. Põhimõisted
Käesolevas arengukavas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses (lähtutakse
EV Spordiseadusest):
•

sport – mänguline, valdavalt võistlusliku ja kehalise iseloomuga tegevus või
vastav õppetegevus;

•

harrastussport – (põhiolemuslikult mittevõistluslik) harrastus, mille eesmärk
on enda arendamine, nt. jalgrattaga sõitmine rahulolu (naudingu) saavutamiseks või meelelahutuseks;

•

võistlussport – sportlik tegevus, mis suunatud edu saavutamisele (avalikus
sportlikus konkurentsis);

•

spordiorganisatsioon – mittetulundusühing, mille põhiülesandeks on sportliku tegevuse arendamine (spordiklubi, piirkondlik spordiliit, spordialaliit,
spordiühendus, rahvuslik olümpiakomitee);

•

jalgrattaklubi – jalgrattaspordialase tegevuse korraldamise, haldamise ja
koolituse eesmärgil loodud kodanike vabaühendus;

•

spordikool - huvikooli seaduse või erakooliseaduse alusel tegutsev asutus,
mis pakub jalgrattaspordialast huviharidust;

•

spordirajatis, -ehitis – jalgrattasõiduks ehitatud või kohandatud hoone, rajatis või selle osa
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4.2. Üldiseloomustus
Jalgrattasport on Eestis üks enim harrastatavatest spordialadest. Rattasõidu rahvaüritustel osalenud harrastajate arv kokku ületab 15 000. Riikliku Statistikaameti
andmetel on 2005. aastal harrastajaid 1650 inimest, kellest 800 on noored. Nende
näitajatega on jalgrattasport Eestis harrastatavate spordialade esireas.
Jalgrattasport ei kuulu küll maailma vanimate spordialade hulka, kuid tänu tehnika
arengule ja jalgratta kasutusvõimaluste suurenemisele on ala populaarsus tõusvalt
kõrge. Suurte võistluste korraldamiseni jõuti 19. sajandi viimasel kümnendil. Sellest
ajast on jalgrattaspordi populaarsus maailmas ja Eestis pidevalt kasvanud. Uute
alade kaasamine on andnud võimaluse jalgrattaspordiga tegeleda alates 6. eluaastast (BMX) kuni 70. aastateni (masters klass). Olümpiamängude kavva kuuluvad
neli erinevat jalgrattaspordi ala: BMX, maanteesõit, maastikusõit ja trekisõit.
Eesti jalgrattasporti koordineeriv ja ühendav organisatsioon on Eesti Jalgratturite
Liit (EJL).
Eesti Jalgratturite Liit on üleriigiline katusorganisatsioon, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel jalgrattasporti harrastavaid klubisid, seltse ja spordiühendusi ühistegevuseks, jalgrattaspordi edendamiseks ning sellealase tegevuse
koordineerimiseks.
4.3 Ajalugu
Eesti Jalgratturite Liit on taastatud 25. märtsil 1990. aastal ning on 13. veebruaril 1926. aastal moodustatud Eesti Kergejõustiku-, Ratta- ja Veespordiliidu
õigusjärglane.
Eesti Jalgratturite Liit on Eesti Olümpiakomitee liige alates 1999. aastast, Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) liige alates 1991. aastast ja Euroopa Jalgratturite
Liidu (UEC) liige alates 1992. aastast.
Eesti jalgrattaspordil on tugevad traditsioonid, mis on seotud väljapaistvate tulemustega, nt. Aavo Pikkuusi OM kuld 1976. a, Erika Salumäe OM kullad 1988. a.
ja 1992. a. Kõrgelt on hinnatud maailma ühe tugevaima sprinteri Jaan Kirsipuu
võidud profiratturite tippvõistlustelt.
5.

LÄHIAJA RÕHUASETUSED

5.1. Kandepinna laiendamine
•

Spordiklubide liikmete, spordikoolide õpilaste ning harrastajate arvu
suurendamine

•

Entusiastlike noortreenerite otsimine, kaasamine ja koolitamine

•

Liikmesklubide arvu suurendamine eesmärgiga, et igas maakonnas oleks
vähemalt üks EJL liige

5.2. Tippspordi arendamine
•

Audentese Gümnaasiumi Otepää filiaali ja juunioride koondise koostöö

•

UCI kontinentaalvõistkonnad U-23 vanuseklassi väljundina

•

U-23 koondise osalemine UCI Rahvuste Karikavõistlustel

•

Osalemine kõigil tiitlivõistlustel, milliste kvalifikatsiooninormid on täidetud

•

UCI koolituskeskuse abi kasutamine
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5.2. Võistluste korraldamine
•

Vähemalt kolme UCI kategooria võistluse korraldamine igal aastal

•

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise õiguse taotlemine UCI-lt

5.3 Organisatsioon

6.

•

Treenerite, kohtunike ja võistluste korraldajate täiendkoolitus

•

Vähemalt ühe UCI komissari väljaõpetamine

•

Turundusstrateegia täiendamine

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS

6.1. Tugevused:
•

Massilisus – ca 15 000 rattasõitjat, 450 litsentsiomanikku, 40 koondiste kandidaati, 5 - 7 rahvusvahelisel tasemel tippsportlast;

•

Hästi korraldatud võistlused – Tallinna ja Tartu GP-d, Tartu Rattamaraton jt;

•

Tuntud rahvaspordiüritused – Elion Cup, Tartu, Tallinna, Elva ja Pärnu Rattarallid, Tartu Rattamaraton jt.;

•

Hea töö juunioride koondisega – kõrged tulemused juunioride MK-etappidel ja EM-l;

•

Jalgratturite koolitamine Audentese Gümnaasiumi Otepää filiaalis;

•

Edukas järelkasv - igal aastal lisandub eliitratturite hulka keskmiselt 2
ratturit;

•

Traditsioonid ja hea maine – tuntud nimed (Oleg Sapožnin, Ants Väravas,
Kalju Koch, Rein Kirsipuu, Jüri Kalmus, Aavo Pikkuus, Oleg Ljadov, Madis
Lepajõe, Erika Salumäe, Jaan Kirsipuu, Janek Tombak, Erki Pütsep, Lauri Aus,
Andrus Aug, Rene Mandri) ja üritused (Tartu Rattaralli, Saaremaa Velotuur).

6.2. Nõrkused:
•

Koostöö vilets – sisseprogrammeeritud konflikt klubide (lähtuvad oma
klubi huvidest) ja EJL juhatuse vahel (lähtub Eesti jalgrattaspordi kui terviku
arendamisest);

•

Puudub treenerite järelkasv – meie parimad treenerid jõudnud/jõudmas
pensioni-ikka. Noori haritud treenereid lisandub väga vähe;

•

Paljudes maakondades puuduvad noorte treeninggrupid – pole entusiaste
ega omavalitsuste huvi;

•

U-23 vanuseklassi ratturite tulevik ebamäärane – andekamad lähevad omal
käel välisriikide amatöörklubidesse lootuses profilepinguni jõuda, kuid kaod
on liiga suured.

6.3. Võimalused:
•

Kasutada ära maineüritusi – hästi korraldatud võistlus on parim reklaamivõimalus jalgrattaspordile ja toetajatele ning mõjusaim viis ennast maailmale
tutvustada;

•

Suunata osa rahvaspordiüritustelt laekuvast rahast tipp- ja noortespordi
arendamiseks - levitada Pro Klubi (Lennart Roodi Fond, EOS Tallinna GP) ja
Klubi Tartu Maraton (Tartu Nelikürituse lasteüritused, Ühispanga Tartu GP)
kogemust, vajadusel sõlmida lepingud kõigi võistluste korraldajatega;
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•

Saata lootustandvad noored (nii poisid kui tüdrukud) õppima Audentese
Gümnaasiumi Otepää filiaali, tulevikus pärast sisetreki valmimist ka Tallinna - kasutada täielikult ära riigieelarveline võimalus noorte tippsporti
viimiseks, sest sealsetele õppuritele on tagatud täielik ülalpidamine, arstlik
järelvalve, individuaalne õppekava jne. Käsitleda Audentese Gümnaasiumi
õpilaste gruppe Eesti koondiste taimelavana;

•

Kasutada ära meie ainsat profiklubi Kalev Chocolate Team`i - täna ainuke
kodune väljund U-23 vanuseklassi jõudnud perspektiivikatele ratturitele.
Võimalusel sõlmida leping EJL ja KCT vahel, et KCT võtaks oma ridadesse
sportlasi EJL suunamisega;

•

Kasutada ära soodsaid klimaatilisi tingimusi – rattasõiduga saab Eestis
tegeleda vähemalt kaheksa kuud aastas.

6.4. Ohud:

7.

•

Uute alade lisandumine tekitab sisepingeid – andekate sportlaste pärast
tekib alade vahel konkurents;

•

Killustatus jätkub – iga klubi “tirib kitsast tekki oma poole”, juhatusel ei lasta
erapooletult töötada;

•

Presidenti (juhatust) hakatakse rahulolematuse tõttu järjest tihedamini
ümber valima – katkeb järjepidevus;

•

Süsteemi ei õnnestu luua – uusi treenereid peale ei kasva, kaduma lähevad
andekad noored, jalgrattasport jääb vaid tervise- ja rahvaspordiks;

•

Ei jõuta ühise arusaamiseni, et EJL-i saame aidata vaid meie ise – iga organisatsiooni probleem tuleb lahendada selle sees. Mainele ei tule kasuks “musta
pesu pesemine” UCI, EOK, Vabariigi Valitsuse või ajakirjanduse kaasamisel;

•

Jätkub vastastikune usaldamatus ja sõnapidamatus – toetajad, harrastajad,
treenerid ja lõpuks ka lootustandvad noored leiavad omale teise spordiala,
milles end edasi arendada.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

7.1. EESMÄRK 1: Eesti Jalgratturite Liit on aastaks 2013 edukaim alaliit Eestis
Indikaatorid:
•

Eestis on vähemalt neli viienda taseme jalgrattasporditreenerit;

•

Eestis on vähemalt kolm UCI komissari;

•

Tiitlivõistlustelt on võidetud vähemalt kaks medalit;

•

Eestis on vähemalt üks UCI kontinentaalprofessionaalmeeskond;

•

Vähemalt 75% jalgrattaspordiga tegelevatest registreeritud klubidest on EJL
liikmed;

•

Riikliku statistika andmetel on aktiivsete harrastajate arv tõusnud 5000-ni;

•

Töötab kõiki huvilisi kaasav võistlussüsteem, kuhu kuuluvad rahvaspordiüritused, noorte ning täiskasvanute üleriigilised ja rahvusvahelised võistlused.
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7.2. EESMÄRK 2: Jalgrattaspordi erinevate alade tasakaalustatud areng
Indikaatorid:
•

Lisaks Eesti juunioride maanteesõidukoondisele on projektipõhiselt loodud
noorte ja naiste maanteesõidukoondised ning noorte maastikusõidu- ja trekikoondis. Nimetatud koondiste nimisponsoritega on sõlmitud lepingud 1.
jaanuariks 2008;

•

1. märtsiks 2008 on välja töötatud motivatsioonimudel profiklubide loomiseks;

•

1. märtsiks 2008 on lisaks maastikusõidu sarjadele loodud tippliiga
maanteesõidus;

•

2012. aastaks on üks Eesti profiklubi tõusnud UCI kontinentaalprofessionaalmeeskondade kategooriasse;

•

EJL võistlus- ja reitingusüsteem on kaasajastatud hiljemalt 1. jaanuariks 2008;

•

Dopingukontroll on Eesti Meistrivõistlustel sisse viidud alates 2008. aastast ja
edaspidi valikuliselt ka teistel EJL kalendrivõistlustel;

7.3. EESMÄRK 3: Jalgrattaspordi kandepind laieneb
Indikaatorid:
•

Riikliku statistika andmetel on aktiivsete harrastajate arv tõusnud 5000-ni;

•

Rahvaspordiürituste osavõtjate koguarv on tõusnud 20 000-ni;

•

Igas maakonnas toimub vähemalt üks EJL kalendrivõistlus aastas;

•

Lisaks jooksvale meediakajastusele ilmub televisioonis igakuine jalgrattasporti tutvustav erisaade;

•

Igas Eesti maakonnas on olemas vähemalt üks jalgrattasporti arendav klubi.

7.4. EESMÄRK 4: Võita medal rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt vähemalt iga kolme aasta tagant
Indikaatorid:
•

1. jaanuariks 2008 on loodud Eesti noortekoondis, mis peab tagama kvaliteetse täienduse juunioride koondisele;

•

1. jaanuari 2009. a. seisuga õpib Audentese Gümnaasiumi Otepää filiaalis (või
riigieelarvelisel kohal mõnes teises spordikallakuga koolis) 20 Eesti juunioride koondise kandidaati;

•

Rahvusvahelistest tiitlivõistlustest võtab Eesti igal aastal osa maksimaalse
võimaliku arvu (tuleneb UCI kvalifikatsioonisüsteemi kaudu väljavõidetud
kohtadest) sportlastega;

•

Olümpiamängudele kvalifitseerumiseks toetab EJL igal otsustaval aastal UCI
kontinentaalvõistkondade osalemist 20 UCI kalendrivõistlusel.

7.5. EESMÄRK 5: Spordibaaside ja rajatiste arendamine
Indikaatorid:
•

250-meetrise Tallinna sisetreki ehitamise kava on valmis 1. jaanuariks 2009;

•

1. jaanuariks 2012 on Eestis kohalike omavalitsuste abiga valminud 3 BMX
rada;
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•

1. jaanuariks 2012 on igas maakonnakeskuses olemas skate-park või traieliks
vajalik plats.

7.6. EESMÄRK 6: Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine Eestis
Indikaatorid:
•

8.

1. jaanuariks 2008 on valmis analüüs rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise võimalustest Eestis.

MEETMED

8.1. MEEDE 1: Pürgimine Eesti edukaimaks alaliiduks
Olulisemad tegevused:
•

Populariseerida jalgrattasõitu, tõstes võistluste ja rahvaspordiürituste taset
ning korraldades aastas vähemalt kaks rahvusvahelist maanteevõistlust ja
ühe maastikurattavõistluse;

•

Kaasata EJL liikmeskonda enam spordiklubisid kõigist Eesti maakondadest,
et laiendada sellega Eesti jalgrattaspordi kandepinda;

•

Korraldada treenerite süsteemset koolitust ja atesteerimist, juhindudes Eesti
Olümpiakomitee suunistest;

•

Korraldada erialaste õppematerjalide väljatöötamist;

•

Teha koosööd UCI ja UEC-ga ning lähiriikidest eelkõige Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Venemaa jalgrattaliitudega võistluste korraldamisel ja nendest
osavõtul;

Uued algatused:
•

Saata perspektiivikamaid treenereid täiendkoolitusele maailma tipptreenerite
juurde;

•

Saata parimaid kohtunikke UCI komissaride juurde stažeerima ning seejärel
UCI komissaride kursustele ja eksamitele, et tagada kvalifitseeritud kohtunike järelkasv;

8.2. MEEDE 2: Jalgrattaspordi erinevate alade tasakaalustatud areng
Olulisemad tegevused:
•

Kinnitada erinevate alade ja vanusegruppide koondistele vastutavad
treenerid;

•

Moodustada võistlus- ja reitingusüsteemi täiustamiseks töögrupp;

•

Arendada välja rahastamissüsteem, mis soodustaks andekate noorsportlaste
üleminekut Eesti UCI kontinentaalmeeskonda(desse);

•

Arendada BMX-i.

Uued algatused:
•

UCI kontinentaalmeeskondade toetamine eesmärgiga arendada üks meeskond UCI kontinentaalprofessionaalmeeskonnaks;

8.3. MEEDE 3: Jalgrattaspordi lai kandepind
Olulisemad tegevused:
•

Arendada koostööd Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Kutsekoolispordi Liiduga
koolidevaheliste võistluste ja teiste projektide väljatöötamiseks, et tekitada
kooliõpilastes suuremat huvi jalgrattaspordi vastu;
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•

Teha koostööd kaitsejõududega Eesti ratturite osalemiseks rahvusvahelistel
kaitsejõudude võistlustel;

•

Arendada koostööd maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega jalgrattavõistluste korraldamiseks ja EOK-ga treenerite töö tasustamise süsteemi loomiseks;

•

Osutada abi uute rattaklubide moodustamisel ja propageerida liidu liikmeks
astumist.

Uued algatused:
•

Koostõõs maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega arendada jalgrattamatkade projekte;

•

Uute jalgrattaalade, nt. BMX-i tutvustamine ja võimaluste tekitamine nende
arendamiseks.

8.4. MEEDE 4: Tingimuste loomine tiitlivõistluste medalite võitmiseks
Olulisemad tegevused:
•

Tagada järjepidevus läbi noorte ja juunioride koondiste ning UCI kontinentaalmeeskondade meie sportlaste jõudmiseks maailma tippu;

•

Tagada Eesti koondvõistkondadele tipptasemel materiaaltehniline varustatus.

•

Korraldada Eesti meistrivõistlusi olümpiaaladel ja treenerite nõukogu
soovitatud mitteolümpiaaladel, et selgitada välja Eesti koondvõistkonnad
tiitlivõistlusteks;

•

Kohandada UCI võistlussüsteemi põhimõtteid ja kasutada neid Eesti-sisese
reitingusüsteemi loomisel;

•

Täita igal aastal Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee kriteeriumid,
mis on aluseks spordialaliitude rahastamisel riiklikest vahenditest.

Uued algatused:
•

Luua uus võistlus- ja reitingusüsteem Eesti-sisese konkurentsi tihendamiseks
ning klubide arengu ergutamiseks.

8.5. MEEDE 5: Spordibaaside ja rajatiste arendamine
Olulisemad tegevused:
•

Teha analüüs ja pidada arvestust jalgrattabaaside, rajatiste ja teede olukorra
üle Eestis;

•

Nõustada Tallinna Linnavalitsust sisetreki ehitamise kavandamisel ja kohalikke omavalitsusi BMX radade projekteerimisel ja ehitamisel, kasutades
selleks naaberriikide ja UCI kogemust.

Uued algatused:
•

Nõustada kohalikke omavalitsusi rattateede võrgustiku väljaarendamisel,
aidata neid sobivate võistlustrasside ja ringradade otsimisel, võistluskorda
viimisel ning julgestamisel.

8.6. MEEDE 6: Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine Eestis
Olulisemad tegevused:
•

Moodustada töögrupp tiitlivõistluste korraldamise võimaluste analüüsiks
ning hinnangu andmiseks tiitlivõistluste korraldamise kasumlikkuse kohta.
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Uued algatused:
•

9.

Lähetada töögrupi liikmed EJL kulul tutvuma rahvusvaheliste tiitlivõistluste
korraldusega.

ORGANISATSIOONI ARENDAMINE
Uued algatused:

10.

•

Võtta tööle noorte spordiprojektide juht hiljemalt 1. jaanuariks 2008;

•

Pakkuda kohalikele omavalitsustele nõustamist spordibaaside ja -rajatiste
projekteerimisel;

•

Moodustada töögrupp tiitlivõistluste korraldamise võimaluste analüüsiks
ning hinnangu andmiseks tiitlivõistluste korraldamise kasumlikkuse kohta
hiljemalt 1. jaanuariks 2008.

•

Võtta tööle EJL koolitusjuht hiljemalt 1. jaanuariks 2009;

FINANTSPLAAN

1

EMV korraldamine

2

Osavõtt tiitlivõistlustest

3

Täiendkoolitus

4

Õppematerjalid

5

Koondiste sportlik tegevus

6

Noortespordi arendamine

7

Rahvusvaheliste võistluste korraldamine

8

Tiitlivõistluste korraldamine Eestis

9

Eesti karikasarja korraldamine (reitingu võistlused)

10

Investeeringud spordirajatistesse: trekk, BMX,
liikumisrajad
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