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AASTATEKS 2017-2022

2016

Sissejuhatus
Eesti Korvpalliliit (EKL)1 on valdkonna katusorganisatsioon, kuhu kuulub 2016. aasta
detsembri seisuga 67 liiget. EKL-i 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 2017-2022. Dokument on üheks aluseks 2017. aasta tööplaani
koostamisel ja sisaldab mitmeid viiteid töösuundadele, mida soovitakse järgmisel
aastal algatada. Lisaks kohestele sammudele kirjeldatakse ka järgmiste aastate
perspektiivi ning märgilisemaid sihte aastani 2022. Ülevaade jaguneb viieks
suuremaks teemaks:
1. korvpalli kandepinna kasvatamine;
2. laste ja noorte korvpall;
3. korvpallitreenerid;
4. tippkorvpall;
5. EKL-i kui organisatsiooni arendamine.
Iga teema juures on kirjeldatud mõõdikud, mille järgi eesmärkideni liikumist
jälgitakse, ning olulisemad tegevused, mida EKL omalt poolt nende saavutamiseks
kavandab.
Arengukava viis teemat iseloomustavad peamisi rõhuasetusi EKL-i järgmise 5-6 aasta
tegevuses. Nii on EKL-i missioonieesmärk seotud kogu korvpalli püramiidiga – alates
ala üldisest kandepinnast kuni rahvusvahelisel tasemel konkureerivate tippudeni.
Oluliseks peetakse kõiki püramiidi astmeid, sest üldine edasiminek saab toimuda
väärtustades kogu tegevusteahelat.
Tulevikupildis suureneb Eesti korvpalli haardeulatus lähiajal veelgi. 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 meistri- ja esiliiga taseme atraktiivsena
ning korvpalli vaadatavus püsib kõrge. Ehk kokkuvõtvalt – korvpalli suurema pildi
eesmärk on olla Eesti kõige armastatum võistkonnaala.
Ülevaadet koostades on silmas peetud võimalust, et arengukava perioodi saab
jooksvalt pikendada. EKL on sama lähenemisega käsitlemas juba kolmandat
ajaperioodi: käesolev dokument on jätk arengukavadele 2015-2020 ning 2016-2021.
Selline lahendus aitab hoida dokumenti ajakohasena ning hoiab teemade
1

Põhjaliku ülevaate EKL-i organisatsioonist ja tegevusaladest leiab veebielehelt www.basket.ee.
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käsitlemisel teatud järjepidevust. Strateegia ülevaatamise juurde kuuluvad
asjakohased kokkuvõtted, mis keskenduvad tegevuste tegelikule elluviimisele. 2015.
ja 2016. aasta kohta on koostatud raportid, mis on käesoleva ülevaate oluliseks
aluseks ning mille abil saab soovi korral teemade jätkumist või nendega seotud
muudatusi jälgida. Arengukava kinnitab EKL-i üldkogu oma iga-aastasel koosolekul.

EESTI KORVPALLILIIDU
TEGEVUSED

EESMÄRGID

JA

OLULISEMAD

Järgnevas eesmärkide ja tegevuste ülevaates on iga teema alguses toodud
mõõdikud, mille kaudu on võimalik 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.

1. KORVPALLI KANDEPIND KASVAB: Eestis tekib juurde võimalusi
korvpalliga tegelemiseks.
Mõõdik
Korvpalliharrastajate arv*
KOV-de hulk, kellega on sõlmitud
korvpalli arendamise hea tahte leping
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* Spordiregistri andmetel

a) Koostöö kohalike omavalitsustega
Korvpalli kandepinna suurendamise juures on olulise tähtsusega koostöö kohalike
omavalitsustega (KOV), kes saavad olla EKL-i partnerid mitmete oluliste ideede
elluviimisel. EKL soovib järjest suurendada nende KOV-de hulka, kellega on ala
arendamise võimalused ühiselt läbi räägitud ning selle kinnituseks sõlmitud hea
tahte leping. Kokkulepete sõlmimisega alustati aastal 2015 ning hetkeseisuga on
olemas üheksa kokkulepet. Lepingute arvu on kavas iga-aastaselt suurendada.
KOV-dega läbiräägitavate teemade hulka kuuluvad nii ala harrastamise võimalused
(olemasolevate väljakute korrastamine, miniväljakud, koostöö klubidega jms) kui ka
see, kuidas korvpalli kohapeal populariseerida. Üks võimalus seda teha on tuua
kodumaine tippkorvpall ka nendesse paikadesse, kus seda regulaarselt ei näe.
Näiteks on olemas õigus suunata iga Alexela KML-i meeskonna üks kodumäng
neutraalsele väljakule.
EKL-i tellimusel valmis miniväljakute rajamise tüüp-projekt, mis on sõlmitavate
lepingute lisamaterjal ning mille alusel saab soovi korral uusi väljakuid kavandada.
Sellele lisaks on kavas läbi viia kaardistus, mille abil saab ülevaate miniväljakute
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vajadusest. Lisaks miniväljakutele pööratakse eraldi tähelepanu ka korvpalli
väliväljakute kaardistamiseks ja korrastamiseks.
Lisaks korvpalliväljakute olemasolule mõjutab ala kandepinda ka see, kuidas on
kohapeal lood ala treenerite ja eestvedajatega. EKL-i jaoks on oluline jälgida, milline
on treenerite nõudlus Eesti erinevates piirkondades (nt üks võimalusi seda teha
kaasneb programmiga „100 kooli“. Ühiste huvide korral on võimalik liikuda
läbirääkimisteni rakendust otsivate treenerite, klubide, KOV-de jt osapooltega.
Lähiaastatel on üks prioriteetseid piirkondi Narva ja Ida-Virumaa.
Koostöö kohalike omavalitsustega
Lasteaedade ja koolide juurde miniväljakute rajamise vajaduse
kaardistamine.
Veebikeskkond korvpalli väliväljakute kaardistamiseks.

Arutelud Narva linna ja Ida-Virumaa omavalitsustega.

Hea tahte lepingute sõlmimine KOV-dega.

Treenerite nõudluse kaardistamine regioonides (koostöös
programmiga „100 kooli“, vt ka ptk „Lapsed korvpalli juurde“).
Korvpalliväljakute korrastamine.
Alexela KML / NKML mängude regionaalsuse suurendamine
(neutraalsetel väljakutel mängimine).

Tulemus
Olemas on ülevaade
miniväljakute rajamise
nõudlusest KOV-des.
Olemas on keskkond,
mis annab infot vabas
õhus asuvate
korvpalliväljakute
seisukorra kohta.
Kaardistatakse
võimalused Narvas ja
Ida-Virumaal tervikliku
korvpallipüramiidi
loomiseks.
Aastaks 2021 on
lepingud vähemalt 35
KOV-ga.
EKL-l on ülevaade
treenerite nõudlusest
regioonide lõikes.
Väljakute seisukord
paraneb.
Üle Eesti näeb rohkem
tippkorvpalli. Iga KML
ühe kodumängu osas on
õigus suunata see
neutraalsele pinnale.

b) II ja III liiga, Naiste Korvpalli Liiga, seeniorid, kohalikud liigad
EKL taaskäivitas alates hooajast 2016/17 nn rahvaliiga (alates 2016 OlyBet
Rahvaliiga), mis annab võimaluse mängida liigakorvpalli ka harrastaja tasemel.
Sihtrühmaks on võistkonnad, kes soovivad osaleda heal tasemel liigas, kuid
olemasolevates formaatides pole selleks sobivat võimalust leidnud. Osalejate taust
on rahvaliigale omaselt lai. OlyBet Rahvaliiga ei ole otseselt seotud Saku II liigasse
pääsemisega (sellega saavad soovi korral liituda kõik meeskonnad) ning liiga
meeskonnad üleminekumänge mängima ei pea. Korvpalli kandepinna püsimiseks ja
laienemiseks on endiselt vajalik tagada arenguvõimalused ka Saku II liigale.
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Tähtaeg
2017

2017

2017

2021

Pidev
tegevus

Apollo Naiste Korvpalli Liiga puhul näeb EKL kasvuruumi. Eesmärgiks on seatud, et
liiga kasvab vähemalt 20 võistkonnani ning katab ära kõik Eesti maakonnad.
Tegevused laienevad ka seenioride korvpallis, turniirid toimuvad regulaarselt ning
nende kohta käiv info on kättesaadav. Üks olulisi lähiaastate arutelusid keskendub
teemale, millises mahus saab klubide püramiidide hindamisel arvestada seenoride
korvpalli osa. Aastal 2015 taaskäivitati seenioride vanuseklassides Eesti
meistrivõistlused. Eesti algatusel loodi võistlusformaat Baltic Cup, mille raames
kohtuvad kolme Balti riigi võistkonnad. Ka tiitlivõistlustel (FIMBA EM ja MM, ESBA
EM, World Mastergames) osalemine on kaasa toonud märkimisväärset edu.
Seenioride seas on üha populaarsem 3x3 korvpall. Üks lähituleviku eesmärke on
jõuda maakondlike seeniorsarjade käivitamise aruteludeni.
Koostööd soovitakse jätkata kohalike liigadega, kes täna EKL-i 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
Apollo Naiste Korvpalli Liiga tegevuse laiendamine 20
võistkonnani .
Regionaalsete liigade koondamine EKL-i egiidi alla ja
veebikeskkonda.

Olybet Rahvaliiga korraldamine.

Tulemus
Liiga 20 naiskonda
katavad kõik
maakonnad.
Regionaalsete liigade
info on leitav ühes
keskses korvpalliveebis,
liigades mängijad
omavad EKL-i litsentsi.
Aastas toimub 5
rahvaliiga etappi.

Saku II liiga korraldamine ja edasiarendamine.
Seenioridele suunatud võistluste korraldamise ja
tiitlivõistlustel osalemise toetamine ja nende nähtavuse
tõstmine.
EKL koostöö kohalike liigadega (ajakavade koostamine).

Tähtaeg
2018

2020

Pidev
tegevus

c) Ratastoolikorvpall
Invaspordi valdkonnas on korvpalli väljundiks ratastoolikorvpall, mille kandepind on
Eestis hetkel väike. EKL toetusel on varasemalt soetatud ratastoolikorvpalli
mängimiseks vajalikku varustust. Tähtis on ka ala nähtavuse suurendamine ning
rahvusvahelise koostöö edendamine.
Ratastoolikorvpall
Koostöö tihendamine ratastoolikorvpalli rahvusvahelise
katuseorganisatsiooniga.

5
EESTI KORVPALLILIIT
ÜLDKOGU KOOSOLEKU MATERJALID
18.12.2106
PÄRNU

Tulemus
EKL –i toetusel (sh
soetatud varustus) on
loodud vajalikud
eeldused Eesti
võistkonna osalemiseks
rahvusvahelistel
mängudel.

Tähtaeg

2018

Ratastoolikorvpalli populariseerimine ja selle sidumine KML
turundustegevustega.

Ratastoolikorvpalli
nähtavus ja sellealane
teadlikkus Eestis kasvab.

Pidev

d) IT-rakendused, litsentseerimine
EKL-i 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.
IT-rakendused, litsenseerimine
Tulemus
Tähtaeg
Kõikide liigade tasemel korvpalliharrastajate litsentseerimine. Kõik liigade tasemel
korvpalliharrastajad on
2018
koondatud ühtsesse
andmebaasi.
Korvpalliga seotud IT-rakenduste väljatöötamine.
Korvpall on veebi- ja
Pidev
nutiteenustes hästi
tegevus
kättesaadav.

2. KORVPALL ON LASTE JA NOORTE SEAS POPULAARNE SPORDIALA:
korvpall on populaarne nii võistlusspordi kui ka lihtsalt atraktiivse ja
arendava harrastusena.
Mõõdik
Korvpalliga tegelevate alla 19 aastaste
noorte % vanusegrupist2
100+ noorte arvuga klubide osakaal EKL-s3
Sportland 3x3 korvpallisarjas osalevate
koolide %4

2014

2015

2016

2017

2019

2022

2,08%

2,09%

2,13%

2,5%

3%

4%

18%

25%

25%

25%

25%

30%

-

29%

35%

35%

40%

40-50%

a) Noorte võistlussport
EKL-i eesmärgiks on järgida põhimõtet, et spordimeisterlikkuse süsteemile mõeldud
vahendid püsiksid vähemalt eelnevaga samal tasemel või 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.

2

Statistikaameti andmetel on Eestis alla 19 aasta vanuseid inimesi 271 383 (dets 2016), kellest korvpalliga tegeleb
Spordiregistri andmetel 5 782. Ühtlasi on andmete täpsustumise tõttu muudetud mõõdiku 2015 a taset.
3
EKL liikmete arv 2016 detsembri seisuga on 67 ning 100+ klubide arv 17.
4
2016 on Eestis 533 üldhariduskooli (https://www.hm.ee/sites/default/files/2015-2016-oppeaasta_arvudes.pdf)
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Noorte korvpallurite koolitamisel on oluline roll Audentese Spordigümnaasiumil,
mille korvpalliõpilaste arvu soovitakse aastaks 2020 suurendada 44-ni (4x4 tüdrukut
ning 4x7 poissi). Lisaks õppekohtade arvu kasvule soovib EKL järgmise
hankelepinguga juurde luua ühe füsioterapuedi / üldettevalmistuse treeneri koha
(tüdrukutele). Oluline on jätkata ka noorsportlastele terviseuuringute
võimaldamisega, et saada võimalikult varakult aimu erinevatest terviseriskidest.
Eraldi sihtrühmaks on 19-22 aastased noored ja nende hoidmine tippkorvpalli juures.
EKL teeb soodustusi klubidele, mis kaasavad Saku I ja II liiga ning Apollo NKL
mängudes U20 ja U23 vanuseklasside mängijaid.
Noorte võistlussport
Eelarve kujundamine viisil, mis lubab hoida klubidele
makstavat spordimeisterlikkuse raha eelnevaga samal tasemel
või tõusvana.
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 korvpall
3x3 turniiride korraldamine.
U18 koondise ettevalmistus.

Täiendavate vanuserühmade kaasamine (sh gümnaasium).

Audentese korvpallisuuna arendamine
Audenteses korvpalliõppeks kokku vähemalt 44 koha
tagamine.
Audenteses füsioteraupeudi / üldettevalmistuse treeneri koha
loomine.
Audentese õpilastele mänguväljundi loomine KML ja esiliiga
tasemel.
Noorte terviseuuringud
Noorte terviseuuringute süsteemi laiendamine.
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Tulemus

Tähtaeg
2017-22

Väheneb mängude
kattumisest jms tulenev
probleemide hulk.
Noorte finaalid
korraldatakse
võimalusel samal
nädalavahetusel naiste
ja meeste omadega.
Tulemus
Toimub keskmiselt üks
3x3 turniir nädalas.
Eesti osaleb Buenos
Aireses toimuval Noorte
Olümpial.
Sarjades osalevad lisaks
4-5 ja 6-7 klassidele ka
8-9 kl ning gümnaasiumi
vanuserühm.
Tulemus
Audenteses õpib
korvpalli suunal 28
poissi ja 16 tüdrukut.
Tüdrukute grupi juures
asub tööle
lisaspetsialist.
Korvpalliõpe pakub
vajalikul tasemel
võistlemisvõimalusi.
Tulemus
Terviseuuringute
võimalus on tagatud
120-le sportlasele.

Pidev
tegevus

2017
2018

2019

2020

2020

Pidev

Pidev

Üleminek noorteklassist
Soodustuste tegemine klubidele, kes mängivad I liigas ja II
liigas U20/U23 vanuseklassi sportlastega (sh alates 2016/17
sama ka Apollo NKL-s).

Tulemus
I liigas ja II liigas
suureneb U20 ja U23
vanuseklassi mängijate
arv.

Pidev

b) Lapsed korvpalli juurde
EKL soovib jätkata minikorvpalli muudatustega. Alustati uuendustega mikro-makro
tasandil, seejuures lähtutakse FIBA teemakohastest soovitustest. Olulisteks
partneriteks on koolide kehalise kasvatuse õpeajad ning ka lasteaiad. Tegevused
keskenduvad mängulisusele ja positiivse emotsiooni saamisele ning meistritiitlit
nendes vanuserühmades välja ei anta. EKL-i 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. See
võib toimuda kas iga-aastase korvpallikonverentsi raames või eraldi seminarina.
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.
Lisaks käivitas EKL 2015. aastal programmi „100 kooli“, mille raames toimusid sajas
Eesti koolis erinevad nii lastele kui ka juhendajatele suunatud tegevused. Saadud
ülevaade ning tähelepanekud on olulisel kohal ka edasiste tegevuste kavandamisel.
Programm jätkub ning hooajal 2016/2017 võetakse ette järgmised 100 kooli, sama
on plaanis ka edasistel aastatel.
Lapsed korvpalli juurde
Noorte suvelaagrite korraldamine koostöös klubidega.

Minikorvpalli programmi elluviimine.

Programmi „100 kooli “ elluviimine, sh koolidele varustuse
hankimine.
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Tulemus
Noored saavad suvel
võimaluse osaleda
korvpallilaagrites.
Toimuvad mikro/makro
klasside võistlused. Ei
mängita EMV tiitlile ja
üks võistkond saab
mängida ainult ühte
vanust.
Koolides üle Eesti
toimuvad
korvpalliteemalised
tunnid. Jätkub
õpetajate kaasamine
(alates infomaterjalidest

Tähtaeg
2017

Pidev
tegevus

Klubide kogemuse vahendamine koostööst lasteaedade ja
koolidega (seminar vms).

Lastevanemate teavitamine korvpalliga seotud võimalustest
(sh lastevanematele suunatud info ning andmebaas
www.basket.ee veebis regionaalsete trenni- ja
mänguvõimaluste kohta).
Vene emakeelega noorte suuremaks kaasamiseks osaletakse
lõimumisega seotud projektides (sh nii laste-noorte kui ka
juhendajate kaasamine).
Individuaalsete oskuste arendamise toetamine, sh viskekahuri
võistluse laiendamine (lihtsa ja atraktiivse formaadiga
eelvõistlused koolides, kus saavad osaleda kõik soovijad ning
finaaletapina „Viskekahur“ parimatele), koostöös EKSL-ga
osavaima korvpalluri võistluse jätkamine, võimalusel samasse
päeva meistriliiga mängu toomine.
Lastele ja noortele suunatud fännitoodete väljatöötamine.

kuni koolituspäevade ja
näidistundideni,
koolidesse jõuab ka uut
varustust – nt särgid,
pallid).
Laste kaasamise
edulugusid kajastatakse
Korvpallikonverentsil ja
võimalusel teistel
sarnastel aruteludel.
Lapsevanematel on
olemas info korvpalli
treeninguvõimaluste
jms kohta.

c) Klubid ja noortetöö
Viimastel aastatel on kasvanud selliste klubide hulk, mille noortetöös osaleb 100 või
enam mängijat. Eesmärgiks on, et selliseid klubisid oleks EKL-i liikmete seas jätkuvalt
vähemalt neljandik.
Eesti algatas FIBA tasemel arutelu kasvatajaraha süsteemi uuendamise küsimuses.
Tänane korraldus ei vasta EKL-i hinnangul vajadustele. Selle protsessiga mindi EKL-i
poolt 2016. aastal edasi ning järgmiseks oodatakse FIBA teemakohast vastukaja.
Lisaks on koostöös Eesti tippliigade esindajatega läbi mõelda see, kuidas mängijate,
mängude või muude sündmuste kaudu saab korvpalli laste ja noorte seas
populariseerida. Näiteks on saavutatud kokkulepe, et meistriliigade klubid lubavad
litsentsi omavad noorteliigade mängijad põhiturniiri mängudele soodustingimustel.
Klubid ja noortetöö
Hea käitumise tava väljatöötamine.

Alexela KML /NKML klubide mängijate laialdasem kaasamine
korvpalli populariseerimisse laste ja noorte seas.

9
EESTI KORVPALLILIIT
ÜLDKOGU KOOSOLEKU MATERJALID
18.12.2106
PÄRNU

Tulemus
Koostatud on lühike ja
konkreetne hea
käitumise juhend
lapsevanematele,
treeneritele, publikule
ja see on saalides
kättesaadav.
Eesti tippmängijad ja –
klubid panustavad ala
populariseerimisse laste
ja noorte seas.

Tähtaeg

2017

Pidev
tegevus

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 (vähemalt VI kategooria) 5.

2014

2015

2016

2017

2019

2022

17%

19%

16%

20%

22%

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 arvestus regioonide tasandil). Uuendatud vormis kavandatakse
treenereid tunnustada hooaja 2016/2017 lõpus.
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
2016/17 hooaja lõpus
tunnustatakse
treenereid uuendatud
statuudi alusel.

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

b) Treenerite koolitamine
Korvpallialast tasemekoolitust pakutakse hetkel koostöös Tallinna Ülikooliga.
Käivitatud on koostöö Tartu Ülikooliga ning seda soovitakse ka järgnevatel aastatel
jätkata. 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 6-kategooria nõudlejad,
samuti minikorvpalli vanuseastmete juhendajatele. Koostöös EKSL-ga on juba
alustatud korvpallitreeninguid illustreeriva videomaterjali koostamisega, see tegevus
jätkub. 2015-2016 toimus eraldi koolituste sari tüdrukute juhendajatele, selle
programmiga soovitakse jätkata. Lisaks on prioriteediks võistkonna püshholoogia
jätkukoolitused ning füüsilise ettevalmistusega seotud õpe. Toetatakse ka
5

2015. aasta seisuga on Eestis 272 korvpalli treenerit. VII tasemel on kõik 10 treenerit ka erialase
kõrgharidusega. VI tasemel on kokku 46 treenerit, kellest 4-l puudub kõrgharidus, 1-l on muu
kõrgharidus ja 41-l treeneril erialane kõrgharidus. Seega on VI-VII kategooria treeneritest erialase
kõrgharidusega 51 treenerit.

10
EESTI KORVPALLILIIT
ÜLDKOGU KOOSOLEKU MATERJALID
18.12.2106
PÄRNU

Tähtaeg
2017

Pidev
tegevus

rahvusvahelistes programmides osalemist, nt on FIBA Coaching Certificate koolituse
läbinud 9 treenerit ning hetkel osalemas 2 treenerit.
Koostöö kõrgkoolidega
Tasemekoolituse jätkumine koostöös Tartu Ülikooliga.

Korvpallitreenerite kutseeksami läbinud spetsialistide arvu
suurendamine.

Tasemekoolituse korraldamine koostöös TLÜ-ga.
Treenerite toetamine erialase kõrghariduseni jõudmisel
(stipendiumid).
Iga-aastase koolituskava elluviimine
Aastal 2016 koostatud korvpalli juhendmaterjalide osaline
tõlkimine vene keelde.
Aastas vähemalt kolme koolituse korraldamine.
Uued programmid
Viiakse läbi koolitus „Noorkorvpallurite kehalised võimed ja
nende arendamine“
Rakendub programm, mis võimaldab treenerina tööle asuvatel
(endistel) meistriliiga ja rahvusvaheliste liigade mängijatel, kes
on osalenud vähemalt 10-s rahvuskoondise mängus, saada
vajalik kvalifikatsioon tavapärasemast lühema perioodi
jooksul.
Tehnikaelementide ja nende õpetamist käsitleva
õppematerjali (sh videod) koostamine.
Noorte treenerite programm koos võimalusega osaleda
koondiste töös ning saada rahvusvahelisi kogemusi.
Osalemine programmis FIBA Coaching Certificate.
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Tulemus
Tartus ja Lõuna-Eestis
on olemas võimalused
korvpallialase hariduse
omandamiseks.
TÜ lõpetajatel on õigus
sooritada
korvpallitreeneri
kutseeksam.

Tulemus
Materjalid on vene
keeles kättesaadavad.

Tähtaeg

Pidev
tegevus

2017
Pidev

Koolitused on
toimunud.
Sportlastel on õigus
taotleda otse IV
kutsekvalifikatsiooni
taset. Sooritada tuleb
eriala ja üldaine
eksamid.
Materjalid on valmis.

2017

2017

2018
Pidev
tegevus

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
3x3 FIBA rank
M/N, P/T
Eesti mängijaid
rahvusvah.
profiliigades ja
NCAA liigades
Eesti noored
välisliigades
Euroopa
liigades
mängivate
klubide arv
Meistriliiga
keskmine
publiku arv
lõppenud
hooajal
Ühe kohtumise
keskmine
vaatajate arv
teles / veebis
KML-i
mängude
osakaal, mida
on võimalik
jälgida
otseülekandes.
NKML
osalevate
klubide arv

2014
M:24

2015
N:20

M:20

31
M:16
P18:11

2016
N:-

M:26

34
N:14
T18:8

M:23
P18:26

6

2017

9

2022

N:-

8-24

32
N:29
T18:19

2019

28

M:15
P:33

N:29
T:21

13

9

11

1

24

20

TOP 20

15-25
15-20

1

2

3

2-3

2-3

3-5

420

462

513

550

550

550

TV:
7 100

Veeb:
7 750

TV:
8 325

Veeb:
6 142

TV:
9 925

Veeb:
5 427

TV:
10 000

Veeb:
5500

TV:
10 000

Veeb:
5 500

TV:
11 000

Veeb:
6 000

100%

5

4

4

5-6

5-6

5-7

a) Koondistele vajalike tingimuste loomine, Eestis toimuvad tiitlivõistlused
Koondistele suunatud tugi on viimastel aastatel järjest kasvanud: täienenud on
varustusega seotud kokkulepped, ka eelarvete üldine maht on suurenenud.
Noortekoondiste juures on eraldi üldvastutaja. Samuti on noortekoondiste puhul
tõusnud füsioteraupeutide roll, kuna iga koondise juures on nüüd ametis vastav
spetsialist.
EKL taotleb aastaks 2017 U18 B-divisjoni turniiri, mis võiks toimuda Tallinnas.
§
§
§
§
§
§
§

Koondistele vajalike tingimuste loomine
Meeste rahvuskoondis
Naiste rahvuskoondis
Meeste B-koondis
Naiste B-koondis
Noortekoondised
U20, U18, U16, U15, U14
Universiaadikoondis
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Pidev
tegevus

§

3x3 koondised

Koondistele ettevalmistustingimuste loomine.
Koondistele meditsiinilise toe tagamine.
Koondistele toetajate leidmine.
U13 – U14 vanuserühmas talendilaagrite korraldamine.
Tippvõistlused
U18 B-divisjoni turniiri korraldusõiguse taotlemine ja positiivse
vastuse korral võistluste läbiviimine.

Tulemus
Eesti saab turniiri
korraldusõiguse, eduka
taotluse korral on
võistlused soovitud
tasemel läbi viidud.

2017

b) Meistriliigade ja esiliiga tegevuse arendamine
Saku I liiga võistkondade arv vähenes 12-le ning seeläbi muutus formaat veelgi
konkurentsitihedamaks. Olulise kvaliteedimuudatusena nähakse Saku I liiga senisest
suuremat kujunemist hüppelauaks meistriliiga suunas. See tähendab, et Saku I liigas
mängivad sportlased oleksid tänasest enam motiveeritud jõudmaks taseme võrra
kõrgemale. Eriti puudutab see 19-22 aastaseid mängijaid, kelle puhul on oluline
hoida potentsiaaliga mängijad tippkorvpallile võimalikult lähedal.
Eesti-Läti naiste meistriliigat on eesmärgiks laiendada, võimalikud koostööpartnerid
on siin Põhjamaad ja Leedu (nt alates hooajast 2015/16 lisandus liigasse üks
võistkond Soomest).
Alexela KML, NKML ja esiliiga tegevuse arendamine
Eesti-Läti naiste meistriliigat laiendamine.

Tulemus
Liigas osalejate arv
liigub aastani 2018
tõusvas trendis.

Meistriliiga klubide toetamine mängude populaarsuse
tõstmisel, sponsorite leidmisel, turundustegevustes.
I liigas 19-22 aastaste mängijate arvu suurendamine ning liiga
kujundamine hüppelauaks KML tasemele.
EYBL etappide korraldamise toetamine, kalenderplaani
koostamine vastavalt EYBL-ga seotud ootustele.

Tähtaeg
2018

Pidev
tegevus

c) Kohtunikud
EKL peab oluliseks, et erinevate liigade kohtunike tegevus on hästi korraldatud ning
on olemas piisavalt kvalifitseeritud inimesi seda tööd tegema.
Kohtunikud
Kohtunike koolitamine koolide juures.

Tulemus
Toimub kohtunike
koolitamine Kadrioru
Saksa Gümnaasiumis ja
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2017

Kohtunike koolitamise käivitamine TLÜ ja TÜ juures.

EKL kohtunikustipendiumi maksmine.

Kohtunike koolitamise toetamine, sh õppevisiidid jms
välisriikides.
Kohtunike töö käsitlemine treenerikoolituses.
Kohtunike koolitamine ja nende tegevuse tutvustamine
korvpalliklassides.
Klubide kaasamine kohtunike koolitamisesse.

Audentese SG-s.
Ülikoolid on valmis
looma vastava
vabaaine.
EKL maksab aastas
stipendiumi 1-2
kohtunikule

Toimuvad tegevused
alates mikro ja makro
tasandist, arvestus
spordimeisterlikkuse
punktides, klubides
kohtunike tegevuse
tutvustamine.

2017

Pidev
tegevus

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

2014
5,5

2017
2019
2022
Rahulolu hinne on positiivne ehk üle 5,06

a) EKL-i üldised tegevused
EKL-i 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.
Tehnoloogilistest abivahenditest soovitakse lõpuni viia kohtunike määramise elahendus, mille käivitamine on juba alanud.
EKL üldised tegevused
EKL-i toimimise tagamine:
§ komisjonide töö korraldamine;
§ heal tasemel töötajate leidmine,
motivatsioonisüsteemi kujundamine.
Suhtlemise korraldamine EKL-i sees:
§ EKL-i üldkogu korraldamine;
6

Tulemus

Tagasiside ankeedis on kasutusel 4 hinnanguga skaala (suurepärane – hea – rahuldav – ebapiisav).
Jälgitakse nende vastuste osakaalu, millega antakse hinnang suurepärane või hea (hinne 10,0 = 100%).
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Pidev
tegevus

korvpallikonverentsi jt korvpallielu analüüsivate
mõttetalgute 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.
E-lahenduse väljatöötamine kohtunike määramiseks.
§

Lahendus on kasutusel.

2017

b) Kommunikatsioonikanalid, turunduse prioriteedid, rahvusvahelised suhted
Alates hooajast 2016/17 on kõik Alexela KML-i kohtumised otseülekandes veebi vahendusel
jälgitavad. Sellele lisanduvad ülekanded televisioonis. Järgmise sammuna on kavas
suurendada korvpalli nähtavust ka venekeelsetes kanalites.
Kommunikatsioonikanalid
Alexela KML-i play-offide kajastamine uue kanalina
venekeelses Delfis.
EKL ajakirja väljaandmine.
EKL veebitegevuste haldamine ühe keskse partneri kaudu.
Sotsiaalmeedia kanalite haldamine (Facebook, Twitter,
Instagram)
EKL kuukirja väljaandmine.
Koostöö meediapartneritega (sh Delfi, EPL, TV6, TV3, Tallinna
TV)
Tippkorvpalli vahendamine tele- ja raadioeetrisse ning
veebiülekannetena (Alexela KML /BBL, meeste ja naiste
rahvuskoondised).
On-line statistika-ülekannete tagamine KML, I ja II liiga
mängudelt (lehel basket.ee)
Noorteliigade mängudelt veebiülekannete tegemine (finaalid).
Regulaarsed kohtumised korvpalliajakirjanikega.
Venekeelse meedia kaasamine (lisaks mängude ülekannetele
pressiteated, uudislood, reklaam jm).
Turunduse prioriteedid
KML / NKML kuvandi arendamine.
Meeste rahvuskoondise tutvustamine.
Klubide noortetöö tutvustamine.
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.
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Mängud on venekeelses
Delfis jälgitavad.

Tähtaeg
2017

Pidev
tegevus

Pidev
tegevus
Eesti korvpall on
rahvusvahelistes
organisatsioonides heal
tasemel esindatud.
Eestis toimuvaid mänge
külastavad regulaarselt
agentuuride
esindajad(sh nt BSBC
turniiri raames).

Pidev
tegevus

