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Sissejuhatus!
Eesti! Korvpalliliit! (EKL)! on! valdkonna! katusorganisatsioon,! kuhu! kuulub! 2014.! aasta!
detsembri! seisuga! 73! liiget.! EKL1i! tegevuse! üldeesmärgiks! on! aidata! kaasa! korvpallielu!
edenemisele!ning!seista!Eesti!korvpalli!esindatuse!eest!rahvusvahelisel!areenil.!!
!
Arengukava! sisaldab! vaadet! eesmärkidele! ja! nende! saavutamiseks! kavandatud! tegevustele!
ajaraamis! 201512020.! Dokument! on! üheks! aluseks! 2015.! aasta! tööplaani! koostamisel! ja!
sisaldab! mitmeid! viiteid! töösuundadele,! mida! soovitakse! järgmisel! aastal! algatada.! Lisaks!
kohestele!sammudele!kirjeldatakse!ka!järgmiste!aastate!perspektiivi!ning!märgilisemaid!sihte!
aastaks!2020.!Ülevaade!jaguneb!viieks!suuremaks!teemaks:!!
1.
2.
3.
4.
5.

korvpalli!kandepinna!kasvatamine;!
laste!ja!noorte!korvpall;!
korvpallitreenerid;!
tippkorvpall;!
EKL1i!kui!organisatsiooni!arendamine.!

Iga! teema! juures! on! kirjeldatud! mõõdikud,! mille! järgi! eesmärkideni! liikumist! jälgitakse.!
Samuti!on!välja!toodud!olulisemad!tegevused,!mida!EKL!omalt!poolt!hetkeseisuga!kavandab.!
!
Arengukava! viis! teemat! iseloomustavad! peamisi! rõhuasetusi! EKL1i! järgmise! 516! aasta!
tegevuses.! Nii! on! EKL1i! missioonieesmärk! seotud! kogu! korvpalli! püramiidiga! –! alates! ala!
üldisest! kandepinnast! kuni! rahvusvahelisel! tasemel! konkureerivate! tippudeni.! Oluliseks!
peetakse! kõiki! püramiidi! astmeid,! sest! üldine! edasiminek! saab! toimuda! kõiki! ahela! lülisid!
silmas!pidades.!!
!
Tulevikupildis! on! Eesti! korvpall! aastaks! 2020! jõudnud! suurema! hõlmatuseni.! Ala!
harrastamiseks! on! võimalusi! juurde! loodud,! seda! nii! mängupaikade! kui! liigade! laienemise!
mõistes.! Kasvanud! on! laste! ja! noorte! huvi,! mida! toetab! erialaste! teadmiste! kasv! nii!
treenerite!kui!õpetajate!seas.!Selle!protsessi!mõju!avaldub!ka!püramiidi!tipus!–!näeme!üha!
enam! mängijaid! siirdumas! rahvusvahelistesse! liigadesse! ning! ka! klubide! ja! koondiste!
konkurentsivõime! on! kasvanud.! Klubid! töötavad! jätkusuutliku! mudeli! alusel! ning! suudavad!
pakkuda!tasemel!korvpalliharidust!üle!kogu!Eesti.!Koduse!korvpalli!tipud!hoiavad!meistri1!ja!
esiliiga! taseme! atraktiivsena! ning! korvpalli! vaadatavus! püsib! kõrge.! Ehk! kokkuvõtvalt! –!
korvpall!on!aastal!2020!Eesti!kõige!armastatum!võistkonnaala.!
!
Ülevaadet! koostades! on! silmas! peetud! võimalust,! et! arengukava! perioodi! saab! jooksvalt!
pikendada!(koostades!2015.!aasta!lõpuks!arengukava!aastateks!201612021).!Selline!lahendus!
aitab! hoida! dokumenti! ajakohasena! ning! hoiab! teemade! käsitlemisel! teatud! järjepidevust.!
Arengukava! kinnitab! EKL1i! üldkogu! oma! iga1aastasel! koosolekul.! Järgnevatel! aastatel! esitab!
EKL! juhatus! üldkogule! ülevaate! arengukava! täitmisest,! vajalikest! täpsustustest! ja!
muudatustest.!
!
Arengukava! on! koostatud! 2014.! aasta! viimase! kvartali! jooksul! EKL1i! juhatuse,! sekretariaadi!
ning! mitmete! komisjonide! liikmete! eestvedamisel.! Arengukava! koostamise! käigus! toimus!
kaks! kaasamisarutelu! EKL1i! liikmetega,! lisaks! oli! avatud! võimalus! anda! oma! tagasiside! kirja!
teel.!
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EESTI!KORVPALLILIIDU!EESMÄRGID!JA!OLULISEMAD!TEGEVUSED!
!
Järgnevas! eesmärkide! ja! tegevuste! ülevaates! on! teema! alguses! toodud! mõõdikud,! mille!
kaudu!saab!EKL!hinnata,!kas!kirjeldatud!tegevused!on!kaasa!aidanud!üldeesmärgi!täitmisele.!
Seejärel!on!kirjeldatud!eesmärgi!olulisemaid!sisulisi!liigendusi.!Iga!alateema!juures!on!tabeli!
vormis! kirjas! konkreetsed! tegevused,! mida! eesmärgini! jõudmiseks! kavandatakse! ellu! viia.!
Mitmel! juhul! on! eraldi! ära! märgitud! ka! peamised! riskid,! millede! maandamiseks! on! samuti!
vajalik!samme!astuda.!
!

1. KORVPALLI! KANDEPIND! KASVAB:! Eestis! tekib! juurde! võimalusi! korvpalliga!
tegelemiseks.!
!
Mõõdik!
2014!
KOV1de!osakaal,!mille!
elanikel!on!võimalus!
korvpalliga!tegeleda!
maksimaalselt!30!min!
teekonna!kaugusel!
elukohast!
KOV1de!hulk,!kellega!on!
Eestis!on!
sõlmitud!korvpalli!
215!KOVi:!
arendamise!hea!tahte!leping! 30!linna!ja!
185!valda!
3x3!FIBA!ranking!
M:!
16!
N:!
14!
P18:! 11!
T18:!
8!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

Analüüs!koostatakse!2015.aasta!alguseks!

5!

10!

15!

20!

25!

30!

Hoida!vähemalt!sama!taset!

!

a) Koostöö!kohalike!omavalitsustega!
Korvpalli! kandepinna! suurendamise! juures! on! olulise! tähtsusega! koostöö! kohalike!
omavalitsustega!(KOV),!kes!saavad!olla!EKL1i!partnerid!mitmete!oluliste!ideede!elluviimisel.!
Esimese! sammuna! kaardistab! EKL! hetkeolukorra,! kuidas! Eesti! on! KOV1de! lõikes! kaetud!
korvpalliklubide! ja! ala! harrastamiseks! vajalike! võimalustega.! Seejärel! koostatakse!
tegevuskava,!mille!alusel!alustatakse!KOV1dega!hea!tahte!lepingute!sõlmimist.!!
!
KOV1dega! läbiräägitavate! teemade! hulka! kuuluvad! nii! ala! harrastamise! võimalused!!
(olemasolevate! väljakute! korrastamine,! miniväljakud,! koostöö! klubidega! jms)! kui! ka! see,!
kuidas!korvpalli!kohapeal!populariseerida.!
!
Lisaks! korvpalliväljakute! olemasolule! mõjutab! ala! kandepinda! ka! see,! kuidas! on! kohapeal!
lood! ala! treenerite! ja! eestvedajatega.! EKL! soovib! saada! ülevaate,! milline! on! treenerite!
nõudlus! Eesti! erinevates! piirkondades.! Sealt! edasi! on! võimalik! liikuda! läbirääkimisteni!
rakendust!otsivate!treenerite,!klubide,!KOV1de!jt!osapooltega.!
!

!
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Koostöö!kohalike!omavalitsustega!
Hetkeolukorra!kaardistamine!ja!tegevuskava!koostamine!KOV1
de!laiemaks!kaasamiseks,!hea!tahte!lepingute!väljatöötamine!
ja!sõlmimine.!
!

Tulemus!
EKL!omab!tervikpilti!
KOV1de!valmidusest!
korvpalli!edendamisel!
kaasa!lüüa.!Olemas!on!
lepingu!aluseks!olev!
tekst.!Perioodil!20151
2020!sõlmitakse!
kokkulepe!vähemalt!30!
Eesti!omavalitsustega.!
Lasteaedade!ja!koolide!juurde!miniväljakute!rajamise!vajaduse! Olemas!on!ülevaade!
kaardistamine.!
miniväljakute!rajamise!
nõudlusest!KOV1des.!
Treenerite!nõudluse!kaardistamine!regioonides.!
Valmib!ülevaade!
treenerite!nõudlusest!
regioonide!lõikes.!
Miniväljakute!rajamiseks!tüüp1projekti!tellimine.!
EKL!saab!KOV1dele!
pakkuda!ehituse!tüüp1
projekti.!
Korvpalliväljakute!korrastamine.!
Väljakute!seisukord!
paraneb.!
Alexela!KML!!/!NKML!mängude!regionaalsuse!suurendamine!
Üle!Eesti!näeb!rohkem!
(neutraalsetel!väljakutel!mängimine).!
tippkorvpalli.!

Tähtaeg!

2015/!
2020!

2015!

2015!

2016!

Pidev!
tegevus!

!

VÕIMALIKUD!RISKID!
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Silmas! tuleb! pidada,! et! KOV1de! olud! ja! võimalused! on! regiooniti! erinevad.! Huvi! (või!
huvipuuduse)!põhjused!võivad!olla!seotud!rahaliste!ressursside,!konkureerivate!spordi1!ja!
huvialade! puudumise! (või! olemasoluga),! varasema! koostööga! regioonis! tegutsevate!
klubidega! jpm.! Kandepinna! teema! edendamine! eeldab,! et! neid! mõjusid! nähakse!
kompleksselt! ning! EKL! suudab! juba! läbirääkimiste! algusfaasis! adekvaatselt! kirjeldada! nii!
oma!soove!kui!ka!korvpalli!kaudu!avanevaid!võimalusi.!
!
Neutraalsetel! väljakutel! mängimise! juures! tuleb! arvestada,! et! liigades! valitseks! üksmeel,!
miks! ja! millistel! tingimustel! mängude! regionaalsust! suurendatakse! ning! kuidas! see! ühiste!
eesmärkide!saavutamisele!kaasa!aitab.!
!

!

b) II!ja!III!liiga,!Naiste!Korvpalli!Liiga,!seeniorid,!kohalikud!liigad!
EKL! soovib! alates! hooajast! 2016/17! taaskäivitada! III! liiga,! mis! annab! võimaluse! mängida!
korvpalli! ka! nn! rahvaliiga! tasemel.! Sihtrühmaks! on! võistkonnad,! kes! soovivad! osaleda! heal!
tasemel!korraldusega!liigas,!kuid!olemasolevates!formaatides!pole!selleks!sobivat!võimalust!
leidnud.!Võimalike!osalejate!taust!on!rahvaliigale!omaselt!lai.!Ühe!aktsendina!näeb!EKL!siin!
rõhuasetust! haridusasutustel! 1! õppivatele! noortele! võib! see! olla! atraktiivseks! väljundiks!
(kõrgkoolid,! kutse1! ja! ametikoolid! jne,! eraldi! võib! vaadelda! koostööd! kaitseväega).! Ka! selle!
võistlussarja!puhul!jääb!kehtima!liigade!hierarhiline!seos!ehk!III!liiga!võitjal!on!õigus!mängida!
üleminekumänge!II!liigasse!pääsemiseks.!
!

!
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Naiste! Korvpalli! Liiga! puhul! näeb! EKL! kasvuruumi.! Eesmärgiks! on! seatud,! et! lähima! kolme!
aasta! jooksul! kasvab! liiga! vähemalt! 20! võistkonnani! ning! katab! ära! kõik! Eesti! maakonnad.!
Korvpalli! kandepinna! püsimiseks! ja! laienemiseks! on! endiselt! vajalik! tagada!
arenguvõimalused!ka!meeste!II!liigale!ja!seenioride!korvpallile.!Koostööd!soovitakse!jätkata!
kohalike!liigadega,!kes!täna!EKL1i!egiidi!alla!ei!kuulu.!Leppides!liigade!ajakavad!kokku!ühiselt,!
luuakse! eeldus,! et! võimalikult! paljud! harrastajad! saavad! erinevates! algatustes! kaasa! lüüa.
!
!
II!ja!III!liiga,!Naiste!Korvpalli!Liiga,!seeniorid,!kohalikud!liigad!
III!liiga!ehk!korvpalli!rahvaliiga!taaskäivitamine.!
!
Koostöökava!koostamine!ülikoolidega,!et!tagada!ülikoolide!
võistkonnad!vähemalt!III!liiga!tasemel.!Võimalusel!ka!teiste!
haridusasutustega!samasuguste!kokkulepete!sõlmimine.!
Naiste!Korvpalli!Liiga!tegevuse!laiendamine!20!võistkonnani.!

II!liiga!korraldamine!ja!edasiarendamine.!
Seenioridele!suunatud!võistluste!korraldamine!ja!nende!
nähtavuse!tõstmine.!
EKL!koostöö!kohalike!liigadega!(ajakavade!koostamine).!

Tulemus!
Liiga!on!käivitatud.!
Igast!Eesti!ülikoolist!
mängib!vähemalt!üks!
võistkond!liiga!tasemel!
korvpalli.!
Liiga!20!naiskonda!
katavad!kõik!
maakonnad.!
!
!

Tähtaeg!
2016/17!

2016/17!

2018!

Pidev!
tegevus!

!

!
Uue! liiga! loomisel! tuleb! arvestada! sellega,! et! esimestel! hooaegadel! vajab! see!
sissetöötamiseks!aega,!täiendavat!tähelepanu!ja!ressurssi.!Kuna!III!liiga!sihtrühm!on!lai!ja!
huvilistele! ei! pruugi! kohe! selge! olla,! milliseks! keskmine! tase! kujuneb,! vajab! algatus! head!
teavitus1!ja!turundustööd.!Oluline!on!jälgida!ka!II!ja!III!liiga!omavahelist!tasakaalu,!et!liigade!
tasemeline!hierarhia!toimiks!ning!iga!võistlussari!täidaks!talle!seatud!rolli.!!
!
Naiste! Korvpalli! Liiga! püüdlus! laieneda! kõikidesse! maakondadesse! eeldab,! et! EKL! suudab!
naiste!korvpalli!arengut!Eestis!ka!regionaalse!ulatuse!suunas!mõjutada.!!
!

VÕIMALIKUD!RISKID!

5!

!!

c)

Ratastoolikorvpall!

Invaspordi! valdkonnas! on! korvpalli! väljundiks! ratastoolikorvpall,! mille! kandepind! on! Eestis!
hetkel! väike.! EKL! kavandab! tegevusi,! et! ala! populariseerida! ning! tagada! teatud! hulgal!
vajalikku!varustust.!
Ratastoolikorvpall!
Ratastoolikorvpallile!vähemalt!kahe!meeskonna!tarvis!
varustuse!hankimine.!
Koostöö!tihendamine!ratastoolikorvpalli!rahvusvahelise!
katuseorganisatsiooniga.!
Ratastoolikorvpalli!populariseerimine!ja!selle!sidumine!KML!
turundustegevustega.!
!

Tulemus!
Varustus!on!soetatud.!
Eesti!võistkond!osaleb!
rahvusvahelistel!
mängudel.!
Ratastoolikorvpalli!
nähtavus!ja!sellealane!
teadlikkus!Eestis!kasvab.!

Tähtaeg!
2016!
2018!

Pidev!
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d)

IT5rakendused,!litsentseerimine!

EKL1i!eesmärgiks!on,!et!kõik!liigade!tasemel!harrastajad!oleks!kantud!ühtsesse!andmebaasi.!See!aitab!
kaasa! sellele,! et! on! olemas! adekvaatne! ülevaade! korvpalli! tegelikust! kandepinnast! ning! aktiivsete!
harrastajate!arvust.!
!
Korvpallialane!teadlikkus!ning!ala!populaarsus!on!seotud!ka!viisidega,!kuidas!inimesed!neid!huvitava!
info! kätte! saavad.! Nutiseadmed! mängivad! seejuures! üha! suurenevat! rolli! ja! EKL! peab! oluliseks,! et!
korvpall!oleks!ka!digimeedias!nähtav.!Lähiaastatel!on!eesmärgiks!töötada!välja!esimesed!rakendused,!
mille!abil!saab!infot!liigade,!EKL1i!jm!kohta.!
IT5rakendused,!litsenseerimine!
Tulemus!
Kõikide!liigade!tasemel!korvpalliharrastajate!!litsentseerimine.! Kõik!liigade!tasemel!
korvpalliharrastajad!on!
koondatud!ühtsesse!
andmebaasi.!
Korvpalliga!seotud!IT1rakenduse!väljatöötamine.!
Korvpall!on!veebi1!ja!
nutiteenustes!hästi!
kättesaadav.!!
!

Tähtaeg!
2020!

Pidev!
tegevus!

!

2. KORVPALL!ON!LASTE!JA!NOORTE!SEAS!POPULAARNE!SPORDIALA:!korvpall!
on! populaarne! nii! võistlusspordi! kui! ka! lihtsalt! atraktiivse! ja! arendava!
harrastusena.!!
!
Mõõdik!
Korvpalliga!tegelevate!5119!
aastaste!noorte!%!
vanusegrupist1!
100+!noorte!arvuga!klubide!
arv!
Korvpalli!võistlussarjades!
osalevate!koolide!%!

2014!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

2,79%!

1!

1!

3%!

1!

1!

4%!

75/14!

15!

16!

17!

18!

19!

20!

1!

1!

1!

1!

1!

484/124,!st!
ca!25%!

401
50%!

!

a)

Noorte!võistlussport!

EKL! peab! oluliseks! suurendada! spordimeisterlikkuse! süsteemi! mõju! ja! rahastust.! Kavas! on!
koostada! konkreetsed! ettepanekud! kehtiva! korra! uuendamiseks! ning! samuti! järgida!
põhimõtet,! et! süsteemile! mõeldud! vahendid! aasta! aastalt! kasvaksid.! Tähtsal! kohal! on!
võistluste! ajakavade! koostamise! kvaliteet.! EKL! peab! oluliseks! põhimõtet,! et! kalender!
lepitakse! kokku! vähemalt! pool! aastat! ette.! See! maandab! mängude! tormakast!
ümberkorraldamisest! tingitud! riske! ja! võimaldab! turniiridel! osalejatel! oma! plaanid! piisava!
varuga!ette!planeerida.!!
Noorte! korvpallurite! koolitamisel! on! oluline! roll! Audentese! Spordigümnaasiumil,! mille!
korvpalliõpilaste! arvu! soovitakse! aastaks! 2020! suurendada! 441ni! (st! 4x4! tüdrukut! ning! 4x7!
poissi).! Oluline! on! jätkata! ka! noorsportlastele! terviseuuringute! võimaldamisega,! et! saada!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Statistikaameti!andmetel!on!Eestis!5119!aasta!vanuseid!inimesi!195!666!(2014),!kellest!korvpalliga!tegeleb!5!452.!
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võimalikult!varakult!aimu!võimalikest!terviseriskidest.!Võrreldes!tänase!olukorraga!on!vajalik!
uuringutele!ligipääsu!suurendada.!
!
Eraldi! sihtrühmaks! on! 19122! aastased! noored! ja! nende! hoidmine! tippkorvpalli! juures.! EKL!
töötab!välja!ettepanekud,!kuidas!pakkuda!erinevaid!viise!nende!korvpalli!juures!püsimiseks.!
!

Noorte!võistlussport!
Spordimeisterlikkuse!süsteemi!uuendamine.!
Eelarve!kujundamine!viisil,!mis!lubab!tõsta!klubidele!
makstavat!spordimeisterlikkuse!raha!10120%!aastas.!
Noorte!võistlussarjade!korraldamine!vanuseklassides!U18,!
U16,!U14.!
Noortesarjade!ajakavade!koostamine!põhimõttel,!et!see!
lepitakse!kokku!minimaalselt!poolaasta!kaupa.!
Noorte!karikafinaalide!korraldamine!koostöös!naiste!ja!
meeste!liigade!ajakavadega.!

3x3!võistlussarja!regionaalne!laiendamine.!
Tippspordikeskuste!korvpallisuuna!arendamine!
Korvpalli!süvaõppe!loomine!Tartus.!

Audenteses!korvpalliõppeks!kokku!vähemalt!44!koha!
tagamine.!
Audentese!õpilastele!mänguväljundi!loomine!KML!ja!esiliiga!
tasemel.!
Noorte!terviseuuringud!
Noorte!terviseuuringute!süsteemi!laiendamine.!
!
Üleminek!noorteklassist!
EKL!koostab!ettepanekud,!kuidas!suurendada!võimalusi!hoida!
19122!aastasi!noori!võistlusspordi!juures.!
!

Tulemus!
!
!

Tähtaeg!
2016!
2020!

!
Väheneb!mängude!
kattumisest!jms!tulenev!
probleemide!hulk.!
Noorte!finaalid!
korraldatakse!
võimalusel!samal!
nädalavahetusel!naiste!
ja!meeste!omadega.!
3x3!sarjas!osalevate!
KOV1de!arv!tõuseb.!
Tulemus!
Tartu!ja!Lõuna1Eesti!
noortele!tekib!võimalus!
siduda!õpingud!
korvpallitreeningutega.!
Audenteses!õpib!
korvpalli!suunal!28!
poissi!ja!16!tüdrukut.!
Korvpalliõpe!pakub!
vajalikul!tasemel!
võistlemisvõimalusi.!
Tulemus!
Suureneb!juurdepääs!
terviseuuringutele.!
Tulemus!
Ettepanekud!esitatakse!
EKL1i!juhatusele.!

Pidev!
tegevus!

!
2016!

2020!

Pidev!
!
Pidev!
!
2015!

!

EKL!arengukava!201512020!

VÕIMALIKUD!RISKID!

8!

Täna! on! keeruline! öelda,! millisel! määral! suudetakse! spordimeisterlikkuse! süsteemi! mõju!
suurendada.! Rahaliste! ressursside! järk1järguline! tõus! ei! pruugi! kogu! süsteemile! vajalikul!
määral!uut!hingamist!anda.!
!
Audentese!ambitsiooni!kasvada!44!õppekohani!tuleb!vaadata!koos!reaalsete!võimalustega!
leida!kohtadele!tublisid!kandidaate,!kes!selle!mahu!täita!suudavad.!!
!
Noorte!terviseuuringute!võimaluste!laiendamine!on!seotud!ligipääsuga!vastuvõttudele,!kus!
saab! korraldada! vajalikud! protseduurid! (sh! koormustest).! EKL! üksi! ei! pruugi! omada!
piisavalt!vahendeid!ja!mõju!olukorra!muutmiseks.!
!

!

b) Lapsed!korvpalli!juurde!
EKL! soovib! värskendada! minikorvpalliga! seotud! vaadet! ja! esitleda! uuendatud! programmi!
koos!vastavate!juhendite!ning!nõuannetega.!Seejuures!lähtutakse!mh!FIBA!teemakohastest!
soovitustest.!Olulisteks!partneriteks!saavad!siin!olla!koolide!kehalise!kasvatuse!õpeajad!ning!
ka! lasteaiad.! EKL1i! liikmetel! on! erinevaid! kogemusi,! kuidas! ala! lasteaedades! ja! koolides!
tutvustada! (sh! korvpalli! seoseid! ÜKE! programmidega! jms).! Ühe! algatusena! näeme! klubide!
omavaheliste! kogemuste! jagamist! eesmärgiga! muuta! klubide! koostöö! haridusasutustega!
sisukamaks!ja!professionaalsemaks.!!
!
Kehalise!kasvatuse!õpetajad!on!oluline!sihtrühm!ka!korvpalli!ja!igapäevase!õppetöö!sidumise!
kontekstis.! EKL! soovib! pakkuda! õpetajatele! senisest! enam! võimalusi! saada! uusi! teadmisi!
selle!kohta,!kuidas!korvpalliga!seotud!elemente!õppetöös!kasutada!(sh!näidistundide,!uute!
juhendmaterjalide! jms! kaudu,! lisaks! koolidele! varustuse! vahendamine).! Korvpalli! saab!
tutvustada! ka! spordipäevade,! mänguliste! individuaaloskuste! võistluste! jms! abil.! Samuti!
monitoorib! EKL! võimalusi! nende! koolide! leidmiseks,! kus! soovitakse! korvpalliga! süvendatult!
tegeleda.! Eesmärgiks! on,! et! Eestis! leiduks! igas! maakonnas! üks! sellise! suunavalikuga!
õppeasutus.!!!!
!
Lapsed!korvpalli!juurde!
Mängijate!registreerimise!ja!litsentseerimise!süsteemi!
uuendamine.!

Tulemus!
Tähtaeg!
Alates!hooajast!2015/16!
2015!
toimib!uuendatud!
süsteem.!
Minikorvpalli!programmi!väljatöötamine.!!
Alates!hooajast!2016/17!
2015!
!
on!tegevused!
korraldatud!uue!
programmi!alusel.!
Koostatakse!tegevuskava,!mille!eesmärgiks!on!jõuda!selleni,!et! Tegevuskava!esitatakse!
2015!
igas!Eesti!maakonnas!oleks!vähemalt!üks!kool,!kus!korvpalliga! EKL1i!juhatusele.!
süvendatult!tegeletakse!(kuni!põhikooli!lõpuni).!
!
Klubide!kogemuse!vahendamine!koostööst!lasteaedade!ja!
Laste!kaasamise!
2015!
koolidega!(seminar!vms).!
edulood!on!jagatud.!
!
EKL1i!poolt!algatatakse!programm!koolide!(kehalise!kasvatuse)! Alates!õppeaastast!
2016!
õpetajatele!eesmärgiga!tutvustada!korvpalliga!kaasnevaid!
2016/17!toimib!
võimalusi!õppetöös.!
uuendatud!õpetajate!

!

EKL!arengukava!201512020!

kaasamise!süsteem!
(alates!infovoldikust!ja!
hooajaeelsest!e1
teavitusest!kuni!
infopäevade!ja!
näidistundideni).!
Eesti!!nn!siseskautingu!koolitusprogrammi!ja!
Alates!õppeaastast!
juhendmaterjalide!koostamine!kehalise!kasvatuse!õpetajatele.! 2016/17!on!olemas!
!
siseskautingu!
juhendmaterjalid.!
!
Koostöös!Eesti!Koolispordi!Liiduga!(edaspidi!EKSL)!
kaardistatakse!maakondlikult!suuremad!spordipäevad!jms!
ning!tehakse!nende!korraldamisel!koostööd!(nt!KML!
mängijate!kaasamine!jms).!
Vene!emakeelega!noorte!suuremaks!kaasamiseks!osaletakse!
!
lõimumisega!seotud!projektides.!
Individuaalsete!oskuste!arendamise!toetamine,!sh!viskekahuri! !
võistluse!laiendamine!(lihtsa!ja!atraktiivse!formaadiga!
eelvõistlused!koolides,!kus!saavad!osaleda!kõik!soovijad!ning!
finaaletapina!„Viskekahur“!parimatele),!koostöös!EKSL1ga!
osavaima!korvpalluri!võistluse!jätkamine,!võimalusel!samasse!
päeva!meistriliiga!mängu!toomine.!
Varustuse!hankimine!koolidele.!
!
Fännitoodete!väljatöötamine!(nt!fännileht!mängijate!
!
autogrammide!kogumiseks,!korvpallikaardid).!
Korvpallist!kõnelevate!teavituskampaaniate!korraldamine!(sh! Lapsevanematele!
lastevanematele!suunatud!teavitus!ning!andmebaas!
suunatakse!regulaarselt!
www.basket.ee!veebis!regionaalsete!trenni1!ja!
ala!kohta!infot.!
mänguvõimaluste!kohta).!

2016!

Pidev!
tegevus!

!
Korvpalli!kandepinna!kasvu!laste!ja!noorte!seas!mõjutavad!enim!kaks!sihtrühma:!tüdrukud!
ning! lapsed! ja! noored,! kelle! emakeeleks! on! vene! keel.! Seega! sõltub! tulemus! paljuski!
sellest,!kuidas!õnnestub!nende!kahe!sihtrühmani!jõudmine.!!Selle!protsessi!edukus!sõltub!
omakorda! sellest,! kuidas! õnnestub! kaasata! õpetajaid,! treenereid,! juhendajaid,! kes! ala!
noortele!atraktiivseks!muudavad.!!
!

VÕIMALIKUD!
RISKID!

9!

!

c)

Klubid!ja!noortetöö!

EKL! soovib! saada! täpsema! ülevaate! sellest,! kuidas! ja! millises! mahus! liikmed! noortetööd!
teevad.!Sellele!ülevaatele!tuginedes!saab!muuta!konkreetsemaks!arutelu!selle!kohta,!kuidas!
edasisi! samme! korraldada.! Näiteks! soovitakse! koos! liikmetega! üle! vaadata! põhimõtted!
lastevanematega!suhtlemiseks!ja!nende!sisukaks!kaasamiseks.!
!
Eesti! soovib! FIBA! tasemel! algatada! arutelu! kasvatajaraha! süsteemi! uuendamise! küsimuses.!
Tänane!korraldus!ei!vasta!EKL1i!hinnangul!vajadustele.!
!
Lisaks! on! kavas! arutada! Eesti! tippliigade! esindajatega! läbi! see,! kuidas! nende! mängijate,!
mängude!või!muude!sündmuste!kaudu!saab!korvpalli!laste!ja!noorte!seas!populariseerida.!!!
!

10!
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!

!
Klubid!ja!noortetöö!
Klubide!noortetöö!!aktiivsuse!kaardistamine.!

Ettevalmistuste!tegemine!kasvatajaraha!süsteemi!
uuendamiseks,!sh!ettepaneku!koostamine!FIBA1le!eesmärgiga!
algatada!selleteemaline!rahvusvaheline!arutelu.!
Alexela!KML!/NKML!!klubide!mängijate!laialdasem!kaasamine!
korvpalli!populariseerimisse!laste!ja!noorte!seas!(sh!hea!tahte!
lepingud,!mille!alusel!osalevad!KML!klubide!esindajad!laste!ja!
noorte!korvpalliüritustel).!
Alexela!KML!/LE!ühisliiga!klubidega!kokkuleppe!sõlmimine,!
mille!järgi!litsentsi!omavatele!noorteliigade!mängijatele!!
võimaldatakse!Alexela!KML!/BBL/LE!ühisliiga!mängudele!
soodsam!sissepääs!(põhiturniiri!jooksul).!
Koostöös!klubidega!lastevanematega!suhtlemise!hea!tava!
väljatöötamine!(sh!kasutades!tänaseid!edulugusid).!

Tulemus!
EKL1i!juhatusele!
esitatakse!ülevaade!
klubide!noortetööst.!
EKL1i!juhatusele!
esitatakse!vastavad!
ettepanekud.!
Meistriliigade!klubidega!
on!sõlmitud!vastavad!
kokkulepped.!
Meistriliigade!klubidega!
on!sõlmitud!vastavad!
kokkulepped.!!
Hooajaks!2016/17!on!
hea!tava!sõnastatud.!

Tähtaeg!
2015!

2015!

2015/16!

2015/16!

2016/17!

!
!
!

3. KORVPALLITREENERID! ON! VÄÄRTUSTATUD! JA! MOTIVEERITUD:!
korvpallitreenerite! koolitamiseks! on! loodud! head! tingimused,! treenerite!
võrgustik!katab!kõik!Eesti!omavalitsused.!
!
Mõõdik!
Erialase!kõrgharidusega!
treenerite!osakaal!litsentsi!
omavatest!treeneritest,!sh!
noorematest!treeneritest!
(vähemalt!61kategooria).!

2014!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

!
17%2!
!

1!

1!

20%!

1!

1!

25%!

!

a) Treenerite!tunnustamine!ja!laiem!kaasamine!
EKL!soovib!üle!vaadata!põhimõtted,!mille!alusel!toimub!treenerite!tunnustamine.!Eesmärgiks!
on! statuuti! laiendada! ning! jõuda! tunnustamisega! senisest! rohkemate! treeneriteni! (nt!
luuakse!uusi!kategooriad,!sh!Ausa!mängu!auhind).!
!
Eraldi! pööratakse! tähelepanu! küsimusele,! millises! mahus! on! olemas! nõudlus! venekeelsete!
koolituste!ja!juhendmaterjalide!kohta.!Kui!ülevaade!näitab,!et!see!on!seniarvatust!suurem,!
siis!on!eesmärgiks!laiendada!tegevusi!nii,!et!kaasatavus!suureneks!ka!vene!keeles!töötavate!
treenerite!seas.!
Treenerite!tunnustamine!ja!esindamine!
Laiendatakse!!treenerite!tunnustamise!põhimõtteid.!!

Tulemus!
EKL1i!juhatusele!
esitatakse!ettepanek!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

!Kokku!on!litsentseeritud!treenereid!2014.aasta!detsembri!seisuga!273,!neist!6!ja!7!kategooria!treenereid!47.!

Tähtaeg!
2015!

!

EKL!arengukava!201512020!

Viiakse!läbi!kaardistus!eesmärgiga!saada!aimu!venekeelsete!
koolituste,!juhendmaterjalide!jms!nõudlusest.!

Korvpallitreenerite!huvide!eest!seismine!ja!nende!esindamine!
spordipoliitikaga!seotud!otsuste!juures!

uute!kategooriate!
kohta.!
Olemas!on!ülevaade!
venekeelsete!
materjalide!nõudluse!
kohta.!
!

2015!
Pidev!

!

b) Treenerite!koolitamine!
Korvpallialast! tasemekoolitust! pakutakse! hetkel! koostöös! Tallinna! Ülikooliga.! Lähiaastate!
perspektiivis! on! soov! laiendada! neid! võimalusi! ka! Lõuna1Eesti! suunal! ning! algatada! selline!
võimalus!ka!Tartu!Ülikooli!juures.!EKL!soovib!omalt!poolt!toetada!treenerite!täiendkoolitust!
nii! erinevate! koolituste! ja! programmide! kui! ka! stipendiumite! kaudu.! Uute! programmide!
raames! on! kavas! keskenduda! treeneritele,! kes! on! potentsiaalsed! 61kategooria! nõudlejad,!
samuti!minikorvpalli!vanuseastmete!juhendajatele.!!
Koostöö!kõrgkoolidega!
Tasemekoolitusel!osalemise!võimaluste!laiendamine!Tartusse!
koostöös!TÜ1ga.!
Tasemekoolituse!korraldamine!koostöös!TLÜ1ga.!!
Treenerite!toetamine!!erialase!kõrghariduseni!jõudmisel!
(stipendiumid).!
Iga5aastase!koolituskava!elluviimine!
Korvpalli!juhendmaterjalide!väljatöötamine!(õpik,!e1
materjalid).!
Aastas!vähemalt!kolme!koolituse!korraldamine!.!
Uued!programmid!
Käivitatakse!315!kategooria!treenerite!koolitusprogramm.!
Valmistatakse!ette!programm!417!ja!8112!aastaste!lastega!
töötavate!juhendajate!koolitamiseks!(ajakava!+!sisu),!sh!
koolitajate!koolitamine.!
Töötatakse!välja!programm,!mis!võimaldab!treenerina!tööle!
asuvatel!(endistel)!meistriliiga!ja!rahvusvaheliste!liigade!
mängijatel!saada!vajalik!kvalifikatsioon!tavapärasemast!
lühema!perioodi!jooksul.!
Noorte!treenerite!programm!koos!võimalusega!osaleda!
koondiste!töös!ning!saada!rahvusvahelisi!kogemusi.!
Tippkorvpalli!treenerite!programm.!

Tulemus!
!
!
!

Tähtaeg!
2016!
Pidev!
tegevus!

Tulemus!
Materjalid!on!valmis.!

!
2016!

!

Pidev!
!
2016!

!
Programm!käivitub.!
Programm!käivitub.!

2016!
Programm!käivitub.!
2016!
!
!

Pidev!
tegevus!

!
VÕIMALIKUD!
RISKID!

11!

!

Tasemekoolituses! edasiliikumiseks! on! vajalik! lahendada! kõrgkoolide! õppekavades! olevad!
erinevused.!
!
Uute! koolitusprogrammide! tulemuslikuks! käivitamiseks! on! vajalik! piisav! teavitustöö! ning!
hästi!korraldatud!osalejate!valikuprotsess.!!
!

12!

!
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4. TIPPKORVPALL!ON!ÜKS!EESTI!SPORDI!VISIITKAARTE:!Eesti!rahvuskoondis!
on!võimeline!jõudma!tiitlivõistluste!finaalturniiridele.!
!
Mõõdik!
Eesti!!FIBA!Euroopa!!ranking!
M/N!
Noortekorvpalli!FIBA!
Euroopa!ranking!
Rahvusvahelistes!
profiliigades!ja!NCAA!
liigades!mängivate!Eesti!
korvpallurite!arv/!Kõrgliigad!
Euroopa!liigades!mängivate!
klubide!arv!
Meistriliiga!keskmine!
publiku!!arv!lõppenud!
hooajal!
NKML!osalevate!klubide!arv!

2014!
24!

20!
31!

6!

4110!

1!
807!
5!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

Sihttase!määratud!aastaks!2020!
Sihttase!määratud!aastaks!2020!

2020!
Vahemik!
8116!
Vahemik!
14118!

Sihttase!määratud!aastaks!2020!

20!

Sihttase!määratud!aastaks!2020!

214!

1!000!

1!100!

1!100!

1!200!

1!200!

Sihttase!määratud!aastaks!2020!

1!200!
718!

!

a) Koondistele!vajalike!tingimuste!loomine,!Eestis!toimuvad!tiitlivõistlused!
Koondiste! tegevuses! on! uuteks! rõhuasetusteks! naiste! B1koondise! loomine! ning!
noortekoondiste! programmi! täiendamine! ning! selle! uuenduste! tutvustamine.! Programm!
sisaldab!lisaks!ajakavadele!ka!peamisi!treeningpõhimõtteid!luues!aluse!ühtlustamiseks.!
!
Järgmiseks!Eestis!toimuvaks!!tiitlivõistluseks!on!2016.!aastal!toimuv!3x3!U18!MM,!mis!viiakse!
läbi! koostöös! Eesti! Koolispordi! Liiduga! (EKSL).! Jätkatakse! ka! 3x3! EM! võistluste! ning! noorte!
EM!võistluste!korraldamisõiguse!taotlemist.!!
Koondistele!vajalike!tingimuste!loomine!
! Meeste!rahvuskoondis!
! Naiste!rahvuskoondis!
! Meeste!B1koondis!
! Noortekoondised!
! U20,!U18,!U16,!U15,!U14!
! Universiaadikoondis!
! 3x3!koondised!
Naiste!B1koondise!loomine.!
Noortekoondiste!programmi!täiendamine!(ajakavad,!
treeningpõhimõtted!jms)!ning!seotud!koolituste!ja!seminaride!
korraldamine.!

Koondistele!ettevalmistustingimuste!loomine.!
Koondistele!meditsiinilise!toe!tagamine.!
Koondistele!toetajate!leidmine.!
U13!–!U14!vanuserühmas!talendilaagrite!korraldamine.!
Tippvõistlused!

Tulemus!
!

Tähtaeg!

Pidev!
tegevus!

Koondis!koguneb!ja!
alustab!tegevusega.!
Noortekoondise!
tegevuse!põhimõtted!
on!ühtlustatud!ja!
sellekohane!materjal!on!
välja!antud.!
!

2015!

2015!

Pidev!
tegevus!
Tulemus!

!

13!
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2016!3x3!U18!MM!korraldamine!(koostöös!EKSL1ga).!
3x3!EM!!taotlemine.!
Noorte!EM!taotlemine.!

Võistlused!on!heal!
tasemel!läbi!viidud.!
!
!

2016!
Pidev!

!

b) Meistriliigade!ja!esiliiga!tegevuse!arendamine!
Olulise! kvaliteedimuudatusena! nähakse! esiliiga! senisest! suuremat! kujunemist! hüppelauaks!
meistriliiga! suunas.! See! tähendab,! et! esiliigas! mängivad! sportlased! oleksid! tänasest! enam!
motiveeritud! jõudmaks! taseme! võrra! kõrgemale.! Eriti! puudutab! see! 19122! aastaseid!
mängijaid,!kelle!osakaalu!soovitakse!esiliigas!võrreldes!hetkeolukorraga!tõsta.!!
!
Eesti1Läti! naiste! ühisliigat! on! eesmärgiks! laiendada,! võimalikud! koostööpartnerid! on! siin!
Põhjamaad!ja!Leedu.!!
Alexela!KML,!NKML!ja!esiliiga!tegevuse!arendamine!
Eesti1Läti!naiste!ühisliiga!laiendamine.!
Meistriliiga!klubide!toetamine!mängude!populaarsuse!
tõstmisel,!sponsorite!leidmisel,!turundustegevustes.!
Esiliigas!19122!aastaste!mängijate!arvu!suurendamine!ning!
liiga!kujundamine!hüppelauaks!KML!tasemele.!
EYBL!etappide!korraldamise!toetamine,!kalenderplaani!
koostamine!vastavalt!EYBL1ga!seotud!ootustele.!

Tulemus!
Liiga!on!laienenud.!
!

Tähtaeg!
2018!

Esiliiga!sportlik!tase!
tõuseb.!
!

Pidev!
tegevus!

!

c) Kohtunikud!
EKL! peab! oluliseks,! et! erinevate! liigade! kohtunike! tegevus! on! hästi! korraldatud! ning! on!
olemas! piisavalt! kvalifitseeritud! inimesi! seda! tööd! tegema.! Selleni! jõudmiseks! käivitatakse!
eraldi! programm,! mis! aitab! kaasa! kohtunike! järelkasvu! suurenemisele! ning! ka! üldisema!
teadlikkuse!kasvule.!
Kohtunikud!
EKL!kohtunike!programmi!käivitamine:!
! Audenteses,!TLÜ1s,!TÜ1s!kohtunike!koolitamisega!
seotud!tegevuste!käivitamine;!
! klubide!kaasamine!kohtunike!järelkasvu!tagamiseks;!
! teema!osakaalu!suurendamine!treenerikoolituses;!
! EKL!kohtunikustipendiumi!loomine;!
! noorte!kohtunike!kaasamine,!nende!motiveerimine!I1II!
liiga!kolmanda!kohtuniku!rolli!kaudu;!
! korvpalliklassides!kohtunike!koolitamise!käivitamine;!
! laste!korvpallilaagrites!kohtunike!koolitamine,!sh!
tegevkohtunike!kaasamine;!
! regulaarsete!kohtunike!koolituste!korraldamine;!
! korvpallikultuuri!loengusarja!käivitamine!(kohtumised!
Eesti!teenekate!korvpallikohtunike!ja!väliskülalistega);!
! kohtunike!tunnustamine.!!
!

Tulemus!

Tähtaeg!

Kohtunike!järelkasv!on!
tagatud!ning!üldine!
kohtunike!tegevuse!tase!
tõuseb!

2015/!
Pidev!

14!

!
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5. EESTI! KORVPALLILIIT! SEISAB! ALA! TERVIKLIKU! ARENDAMISE! EEST:! liit! on!
oma!liikmete!huvide!eest!seisev!ning!kaasaegne!spordiorganisatsioon.!
!
Mõõdik!
Liikmete!tagasiside!

2014!
Ankeet!
saadetud!

2015!

2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

Rahulolu!hinne!on!positiivne3!

!

a) EKL5i!üldised!tegevused!
EKL1i! kui! valdkonna! katusorganisatsiooni! tegevus! toetub! juhatuse,! komisjonide! ja!
sekretariaadi!tööle.!Üks!oluline!töölõik!on!sisekommunikatsiooni!edendamine!ja!rohkemate!
võimaluste! loomine! tagasiside! andmiseks! (sh! liikmetelt).! Jätkata! soovitakse!
korvpallikonverentsiga,! teemakohaseid! mõttetalguid! on! plaanis! korraldada! ka! teistes!
formaatides.!!
!
Edasi! soovitakse! liikuda! infosüsteemide! arendamisega! (registreerimise! võimalused,!
veebilahendus! kohtunike! määramiseks).! Eraldi! tegevuskava! koostatakse! Korvpalli! Maja!
loomise!võimaluste!analüüsimiseks!(ühtne!kompleks!nii!koondiste!kui!ka!EKL1i!sekretariaadi!
tarvis).!!
EKL!üldised!tegevused!
EKL1i!toimimise!tagamine:!
! komisjonide!töö!korraldamine;!
! heal!tasemel!töötajate!leidmine,!
motivatsioonisüsteemi!kujundamine.!
Suhtlemise!korraldamine!EKL1i!sees:!
! EKL1i!üldkogu!korraldamine;!
! korvpallikonverentsi!korraldamine;!
! liikmetelt!regulaarselt!juhatuse!ja!komisjonide!
tegevusele!tagasiside!küsimine!(sh!IT!lahenduste!
kaudu);!
! koondiste!peatreenerite!rolli!suurendamine!
sisesuhtluses!ja!koondiste!ning!klubide!omavahelise!
tagasisidestamise!hoogustamine.!
Korvpallielu!analüüsivate!!mõttetalgute!korraldamine.!

On#line!registreerimissüsteemi!täiustamine.!

Koostatakse!tegevuskava!Korvpalli!Maja!rajamiseks.'
E1lahenduse!väljatöötamine!kohtunike!määramiseks.!

Tulemus!

Tähtaeg!

!
Pidev!
tegevus!
!

Pidev!
tegevus!

Toimunud!on!
mõttevahetus,!mille!
tulemusi!saab!edaspidi!!
arvesse!võtta.!
Alates!hooajast!2015/16!
on!!uuendused!
elluviidud.!
Tegevuskava!esitatakse!
EKL1i!juhatusele.!
Lahendus!on!kasutusel.!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

!Tagasiside!ankeedis!on!kasutusel!4!hinnanguga!skaala,!kus!kaks!kõrgemat!taset!on!positiivse!ning!kaks!
madalamat!negatiivse!väärtusega!(suurepärane!–!hea!–!rahuldav!–!ebapiisav).!

2015!

2015!
2016!
2018!

!
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Komisjonide!töö!laiem!mõju!on!seotud!võimalustega,!kuidas!nende!arutelusid!ja!otsuseid!
suudetakse! kommunikeerida.! Kui! info! liigub! ja! huvitatud! osapooltel! on! ülevaade! olemas,!
on! ka! EKL1i! sisekommunikatsioon! tulemuslik.! Üks! võimalus! riski! maandamiseks! on!
täpsustada! komisjonide! tööpõhimõtteid! ning! lisada! kokkulepe,! et! komisjon! esitab! teatud!
aja!jooksul!oma!tegevuse!kohta!ülevaate.!
!
EKL! sekretariaadi! toimimise! kvaliteet! sõltub! paljuski! võimekusest! hoida! ja! värvata!
võimekaid!inimesi!ning!luua!selleks!konkurentsivõimelised!tingimused.!
!

VÕIMALIKUD!RISKID!

15!

!

b) Kommunikatsioonikanalid,!turunduse!prioriteedid,!rahvusvahelised!suhted!
!

Kommunikatsioonikanalid!
2015!EKL!uue!veebilehe!avamine!(kolmes!keeles:!EST,!RUS,!
ENG).!
EKL!ajakirja!väljaandmise!algatamine.!
EKL!veebitegevuste!haldamine!ühe!keskse!partneri!kaudu.!
Sotsiaalmeedia!kanalite!haldamine.!
EKL!kuukirja!väljaandmine.!
Koostöö!meediapartneritega.!
Tippkorvpalli!vahendamine!tele1!ja!raadioeetrisse!ning!
veebiülekannetena!(Alexela!KML!/BBL,!meeste!ja!naiste!
rahvuskoondised).!
On#line'statistika1ülekannete!tagamine!KML,!I!ja!II!liiga!
mängudelt!(www.basket.ee)!
Noorteliigade!mängudelt!veebiülekannete!tegemine!(finaalid).!
Regulaarsed!kohtumised!korvpalliajakirjanikega.!
Venekeelse!meedia!kaasamine!(pressiteated,!uudislood,!
reklaam!jm).!
Turunduse!prioriteedid!
KML!/!NKML!kuvandi!arendamine.!
Meeste!rahvuskoondise!tutvustamine.!
Klubide!noortetöö!fookusesse!toomine.!
Rahvusvahelised!suhted!
Eesti!korvpalli!rahvusvaheline!esindamine!organisatsioonides!
ja!võrgustikes:!
FIBA,!FIBA!Euroopa;!
Põhjamaade!korvpalliühendused;!
Rahvusvaheline!Ratastoolikorvpalli!Föderatsioon!
(IWBF).!
Agentuuride!informeerimine!(noorte)võistlustest!jm!neile!
huvipakkuvatest!sündmustest.!
!
!

Tulemus!
Uus!veeb!on!avatud.!
Ilmuma!hakkab!EKL1i!
ajakiri.!
!
!
!
!
!

Tähtaeg!
2015!
2016!

Pidev!
tegevus!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Eesti!korvpall!on!
rahvusvahelistes!
organisatsioonides!heal!
tasemel!esindatud.!

Eestis!toimuvaid!mänge!
külastavad!regulaarselt!
agentuuride!esindajad.!

!
Pidev!
tegevus!
!

Pidev!
tegevus!

