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Sissejuhatus
Meie mäng, täna ja tulevikus
Korvpall 2030 on spordiala arenguvõimaluste kirjeldamiseks ja elluviimiseks loodud strateegia, mis
on koostatud Eesti Korvpalliliidu (EKL) ja selle liikmete koostöös.
Strateegia koostamine algatati EKL juhatuse eestvedamisel, et leppida ühiselt kokku järgmise
kümnendi olulisemad eesmärgid. Lisaks andis arengukava koostamise protsess võimaluse analüüsida
spordiala üldist olukorda ning otsida lahendusi korvpallielu kitsaskohtadele.
Alaliidu tööplaan või spordiala liitev kokkulepe?
Arengukava koostamise käigus toimusid EKL esindajate kohtumised kõikide noortetööd tegevate
liikmesklubidega, ühiseid aruteluvõimalusi pakuti kõikidele liikmetele. Lisaks koguti ankeetküsitluse
kaudu edasiste valikute jaoks olulisi statistilisi andmeid. Paljudel juhtudel kohtuti lisaks kohaliku
omavalitsuse esindajatega. Korvpall 2030 eesmärgid on välja kasvanud üle 50 organisatsiooni poolt
esitatud ettepanekutest ja arvamustest ning seetõttu võib strateegiat lugeda mitte ainult alaliidu
tegevust, vaid kogu spordiala hõlmavaks arengukavaks.
Kuidas sõnade juurest tegudeni jõutakse?
Strateegia elluviimiseks on kokku kutsutud töörühmad, kuhu kuuluvad EKL liikmete, juhatuse ja
sekretariaadi esindajad ning valdkonnaga seotud eksperdid. Töörühmade esindajad teevad 2-3
korda aastas tegevuskava elluviimise kohta vahekokkuvõtte, millele järgneb kord aastas toimuv
aruanne EKL üldkogul. Aruande järel on võimalus strateegiat täpsustada ning uuendada ka töörühmadele antud ülesandeid, nende fookust või koosseisu. Aastal 2019 töötavad strateegias püstitatud
eesmärkide elluviimise nimel:
- treenerite toimkond
- treenerite tasustamise töörühm
- kvaliteedinõustamise töörühm
- koolituste töörühm
- kasvatajaraha ja spordimeisterlikkuse töörühm
- korvpalli turundamise ja populariseerimise töörühm
Töörühmadele seatud ülesanded on kirjeldatud strateegia tegevuskavas. Töörühmade tegevust
toetavad EKL juhatuse alalised komisjonid ja sekretariaat.
Korvpall 2030 materjalid ning teavitused on leitavad veebilehel www.basket.ee.
Jõudu ja koostöötarkust meile kõigile ühiste plaanide elluviimisel!

Jaak Salumets
EKL president
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01 Meie missioon
Korvpall on Eesti armastatuim ja suurima
jälgitavusega spordiala, meie mäng!
Korvpall 2030 arutelude lähtekohad:
Koostöö

Eesti korvpalli saab edasi viia tuginedes koostööle ja ühiselt tehtud kokkulepetele;

Aus mäng Eesti korvpalli tase, maine ning kuvand sõltuvad kõikidest osapooltest – fair play
põhimõtted nii väljakul kui ka väljaspool;
Kvaliteet

Eesti korvpallihariduse kvaliteet = Eesti korvpalli tulevik.

02 Eesti korvpalli tulevikupilt
VISIOON 2030
Rahvuskoondised on konkurentsivõimelised nii Euroopas kui maailmas.
Aastal 2021 mängib meeste rahvuskoondis EM finaalturniiril. Aastaks 2025 ollakse EM TOP 8 hulgas,
seejärel on eesmärgiks 2027 MM finaalturniiri koht. Aastal 2028 on Eesti tugev kandidaat OM
finaalturniiri kohale.
Naiste rahvuskoondis jõuab aastaks 2025 FIBA Euroopa reitingus 24 tugevama hulka.
3x3 koondised osalevad OM, sh Tokyo 2020.

Eesti liigade tase on mängijatele arendav ning atraktiivne
nii publikule kui ka toetajatele.
Meistriliiga tipp on võimeline võitlema FIBA Meistrite Liiga play-off koha eest.
Meistriliiga II koha võistkond pretendeerib FIBA Euroopa Karika play-off kohale.

Eesti korvpallitreener on hea erialase haridusega professionaal, kelle roll ja
tulemused on ühiskonnas väärtustatud ning töötasu väärikas.
Treeneri staatus on võrdne õpetaja staatusega. Treenerite arendamisel toimib paindlik kutsekvalifikatsiooni ning täienduskoolituste süsteem, lastega töötavatel treeneritel on kõrgharidus ning
selleks vajalik ettevalmistus. Treenerite töö on korraldatud viisil, kus ühe professionaali koormus ei
ületa kahte treeningrühma.

Korvpallitreeningute korraldajad pakuvad mitmekülgset spordiharidust ja on oma
kogukondi liitvad ning professionaalselt juhitud organisatsioonid.
Koostöös alaliiduga on pidevalt täiustatud liikmete kvaliteedinõustamise raamistikku, mis tagab nii
soovitud tasemel igapäevase tegevuse kui ka keskse rahastamise läbipaistvuse.

3

03 KORVPALL 2030 STRATEEGILISED EESMÄRGID JA MÕÕDIKUD

1. KORVPALLI KANDEPINNA SUURENDAMINE
Eesti korvpalli arendamine ja selle kandepinna laiendamine
toimub EKL liikmete igakülgses koostöös seades esikohale iga
pühendunud korvpalluri arendamise tema võimete tipuni.
Mõõdikud
- noorte korvpalliharrastajate arvu kasv 9500 korvpallurini
- kvaliteedinõustamise sisseviimine

2. TREENERITE TÖÖ VÄÄRTUSTAMINE
Eesti korvpallitreener on oma ala professionaal, kellele
on loodud tööks vajalikud tingimused.
Mõõdikud
- VI ja VII tasemega treenerite osakaalu tõus
- stabiilselt hea tagasiside EKL koolitustele

3. KORVPALLIHARIDUSE ARENDAMINE
Eestis pakutav korvpalliharidus tagab vajaliku erialase ja
üldkehalise ettevalmistuse tippu jõudmiseks
nii Eesti kui ka maailma tasemel.
Mõõdikud
- tugiteenuste kättesaadavuse tõus
- väljaspool Eestit mängivate rahvuskoondislaste arvu tõus ja püsimine soovitud tasemel
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04 Eesmärkide elluviimine
TEGEVUSKAVA 2019-2024
1. Eesti korvpalli arendamine ja selle kandepinna laiendamine toimub EKL liikmete
igakülgses koostöös seades esikohale iga pühendunud korvpalluri arendamise tema
võimete tipuni.
Mõõdik

Kirjeldus

Algtase

2020

2024

2030

Noorte korvpalliharrastajate arv

Organiseerunud noorte
harrastajate arv (ESR)1

6631

7000

8000

9500

Kvaliteedinõustamise läbinud
klubide osakaal

Hindamise läbinud EKL
liikmete osakaal kõikidest
EKL liikmetest

0%

10%

50%

100%

Tegevused 2019-2024
Tegevus

Soovitud tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Korvpalliklubide strateegiline ja
läbipaistev toetamine.

Valminud on erinevate tasemete
kriteeriumid, mille alusel toimub
klubide tegevuse analüüs ja
hindamine.

2019

Kvaliteedinõustamise
töörühm

Treenerite soovitusindeksi
käivitamine.

Lapsevanemad jt huvirühmad
saavad anda soovitusindeksi kaudu
treenerite tööle tagasisidet.

2019

Kvaliteedinõustamise
töörühm

Klubide kvaliteedinõustamise
läbiviimine.

50% EKL liikmetest on läbinud
esimese hindamise.

2024

Kvaliteedinõustamise
töörühm

Finantside kaasamise strateegia
koostamine.

Valminud on kava, mille alusel toimub
vahendite kaasamine (sh avalik
sektor, erasektor, erinevatesse
fondidesse taotluste koostamine jt
allikad).

2019

Eelarvekomisjon

Korvpalliklubidele suunatud
kohalike toetusvõimaluste
suurendamine.

Kohaliku huvitegevuse toetused
korvpallile kasvavad.

2020

Eelarvekomisjon

Korvpalli nähtavuse tõstmine.

Välja on töötatud pikemaajalisem
plaan, mille toel suureneb teadlikkus
korvpalliga seotud treenimisvõimalustest
ja ala üldine nähtavus (sh regionaalsed
tegevused ning meistriliiga tippude
kaasamine, sh koolispordi ja 3x3
võimalusi kasutades).

2019

Populariseerimise ja
turunduse töörühm

EKL liikmete koolitamine ja
nõustamine.

Liikmete turundus- ja kommunikatsioonitegevused muutuvad professionaalsemaks ja tulemuslikumaks. Igal
aastal pakutakse vähemalt 2 turunduskoolitust.

Igaaastane

Populariseerimise ja
turunduse töörühm

1

https://www.spordiregister.ee/et/statistika?spordiala_id=8&module=har
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2. Eesti korvpallitreener on oma ala professionaal, kellele on loodud tööks vajalikud
tingimused.
Mõõdik

Kirjeldus

Algtase

2020

2024

2030

Vähemalt VI taseme treenerite
osakaal

VI või kõrgema tasemega
treenerite osakaal (ESR)2

23%

25%

35%

40%

EKL poolt korraldatud koolituste
üldine tagasiside (soovitusindeksi põhjal)

Treenerite koolitustel
osalenute vastus küsimusele
„Mil määral soovitan koolitust
teistele treeneritele“ skaalal
1-10

-

7,5

8,5

8,5

Tegevused 2019-2024
Tegevus

Soovitud tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Välja on töötatud ettepanekud
riigi, KOV ja klubide tasandil.

Valminud on ülevaade võimalustest,
kuidas treenerite sissetulekuid või
nende aluseks olevaid põhimõtteid
muuta.

2019

Treenerite
tasustamise
töörühm

Uuendatud alustel toimiva
koolituste süsteemi loomine.

Koolitused on kavandatud konkreetset eesmärki (Eesti korvpalli ühtne
nägu) ja sihtrühma silmas pidades,
toimuvad sünkroonis üldkalendriga
ning jõuavad Eesti erinevatesse
regioonidesse. Klubide algatusel
toimuvad koolitused on kalendriga
võimalikult heas sünkroonis.

Igaaastane

Koolituste töörühm

Alaliidust sõltuva kutse taotlemise
osa analüüs ja uuendamine
(vastavalt „Eesti korvpalli näo“
kujundamisele) ning terviksüsteemiga kooskõlla viimine (EOK jt).

Läbi on kaalutud kutse taotlemiseks
vajalike erialaste koolituste
eesmärgid ja sisuline ülesehitus.

2020

Koolituste töörühm

Koolitajate koolitamise
algatamine.

Algatatud on programm korvpallihariduse koolitajate koolitamiseks.

2021

Koolituste töörühm

Noorte treenerite programmi
algatamine.

Aastaks 2019 on ellu viidud pilootprojekt, 2020 toimub järgmine faas,
kuhu kandideerimiseks toimub
avalik konkurss.

2020

Treenerite toimkond

Mentorlusprogrammi algatamine.

2019-2020 on kaardistatud võimalikud mentorid, neile on korraldatud
sissejuhatav koolitus ning ühiselt on
kirjeldatud programmi eesmärgid ja
lähiaastate tegevuskava. Aastal 2021
on programmi kaasatud vähemalt 10
regulaarselt nõustavat mentorit.

2021

Treenerite toimkond

2

https://www.spordiregister.ee/et/treener/list?spordiala_id=8
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3. Eestis pakutav korvpalliharidus tagab vajaliku erialase ja üldkehalise ettevalmistuse
tippu jõudmiseks nii Eesti kui ka maailma tasemel.
Mõõdik

Kirjeldus

Algtase

2020

2024

2030

Tugiteenuste kättesaadavus

Noortega tegelevate EKL
liikmete osakaal, kus on
regulaarselt tagatud ÜKE
treeneri, füsioterapeudi,
spordiarsti ja toitumisspetsialisti teenused.

5%

10%

30%

50%

Väljaspool Eestit mängivate
rahvuskoondiste (M,N) liikmete
arv

M: NBA, Euroliiga, Euroliiga,
BCL, Euroopa Karikas, VTB,
ACB, TBL, Seria A, NCAA
TOP50, Bundesliga, FRA, GRE
N: WNBA, NCAA I div, Euroliiga, Euroopa Karikas, RUS,
FRA, ESP

M: 2
N: 2

M: 4
N: 4

M: 8
N: 6

M: 8
N: 6

Tegevused 2019-2024
Tegevus

Soovitud tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Korvpalliõppe arendamine
Audentese Spordigümnaasiumis.

Audentese SG-s on tagatud tasemel
õppevõimalused tugevate sportlike
eeldustega noortele, kes soovivad
õpingutes ühendada üldhariduse ja
korvpalliga süvitsi tegelemise.

Igaaastane

EKL spordidirektor

Ühtse metoodika kasutamise
soodustamine, „Eesti korvpalli
näo“ kujundamine.

2019. aastal esitletakse uuendatud
kontseptsioonil põhinevat metoodikat
„Eesti korvpalli nägu“, mida toetavad
koolitused. Iga-aastaselt toimub
treenerite foorum, kus süsteemi
tutvustatakse ja analüüsitakse.

Igaaastane

Treenerite toimkond

Tugiteenuste andmebaasi
loomine.

Loodud on infopank ÜKE, füsioterapeudi, spordiarsti ja toitumisspetsialisti teenuste pakkujatest.

2020

Treenerite toimkond

(Välisriikides õppivate)
noormängijate monitoorimine.

Regulaarselt toimub valitud mängijate arengu ja käekäigu jälgimine
ning vastastikune suhtlus klubi,
mängija ja Eesti treenerite vahel.

Igaaastane

EKL spordidirektor
koostöös treenerite
toimkonnaga

EKL regionaalsete ühislaagrite
algatamine ja koondiste laagrite
suurem avamine treeneritele.

Toimuvad klubisid ühendavad
regionaalsed laagrid, koondiste
(avapäeva) tegevus on avatud
mängijate treeneritele.

2020

Treenerite toimkond

Treenerite rotatsioonisüsteemi
loomine.

Koondiste ja klubide tasandil toimub
treenerite vahetus.

2021

Treenerite toimkond

Spordimeisterlikkuse toetuse
põhimõtete uuendamine.

Valminud on ettepanekud tasustamise aluste muutmise kohta
(seostatuna kvaliteedinõustamise
alustega).

2019

Kasvatajaraha ja
spordimeisterlikkuse
töörühm
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Tegevus

Soovitud tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Kasvatajaraha süsteemi uuendamine.

Täpsustatud on kasvatajaraha
maksmise põhimõtteid (sh nn 0 euro
ülemineku välistamine) ning loodud
on kasvatajaregister.

2020

Kasvatajaraha ja
spordimeisterlikkuse
töörühm

Audentese SG õpilaste õiguste
ajutine omandamine õpingute
ajaks.

Audentese SG-sse õppima asuva
noore õigused ostetakse EKL-i poolt
ning õpingute jooksul vastutab
mängija eest SG treener. Pärast
õpinguid liiguvad õigused klubile
tagasi.

2020

Kasvatajaraha ja
spordimeisterlikkuse
töörühm

Treeningrühmade voolavuse
mõõtmise algatamine.

Suudetakse hinnata, millisel määral
lahkub korvpallitreeningutelt hooaja
jooksul EMV-l osalenud lapsi ning
mis on selle peamised põhjused.

2020

Kasvatajaraha ja
spordimeisterlikkuse
töörühm
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