EKL arengukava 2016-2021 vaheraport 2016 saavutatu kohta

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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Sõlmitud hea tahte lepingud 2015: Paide, Viljandi, Kuressaare,Viimsi.
Sõlmitud hea tahte lepingud 2016: Haapsalu, Ridala, Lihula, Noarootsi, Lääne-Nigula.
TEGEVUSED: Koostöö kohalike omavalitsustega
2016 kavandatud:
Koostöö kohalike
omavalitsustega
Hea tahte lepingute
väljatöötamine ja
sõlmimine.

Oodatud tulemus

Tähtaeg

Perioodil 2015-2020
sõlmitakse kokkulepe
vähemalt 30 Eesti
omavalitsustega.

On sõlmitud Paide, Viljandi, Kuressaare,
Viimsi,
Haapsalu,
Ridala,
Lihula,
Noarootsi,
Lääne-Nigula.
Läänemaa
korvpalli jaoks on kahtlemata heaks
uudiseks ka treener Jaanus Levkoi
liitumine
maakonnas
toimuvate
tegevustega.
2016/
2021

2017 kavandatud:
Koostöö kohalike
omavalitsustega
Lasteaedade ja koolide
juurde miniväljakute
rajamise vajaduse
kaardistamine.

Pidevad tegevused:
Koostöö kohalike
omavalitsustega
Korvpalliväljakute
korrastamine.

Oodatud tulemus

Tähtaeg

Olemas on ülevaade
miniväljakute
rajamise nõudlusest
KOV-des.

Oodatud
tulemus
Väljakute
seisukord
paraneb.

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22

Tähtaeg
Pidev
tegevus

2017

Sõlmimisel või plaanis: Rae, Rapla ,
Kohila,
Märjamaa,
Narva,
Sillamäe, Kilingi-Nõmme, Keila, Rakvere,
Kuremaa, Jõhvi, Sillamäe ja Narva, Võru,
Parksepa, Valga, Abja-Paluoja, Pärnu,
Uulu, Orissaare, Tartu, Põlva, Räpina,
Vastse-Kuuste, Kadrina, Väike-Maarja.

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Olemas on tüüpprojekti kirjeldus,
mille alusel väljakuid ehitada.
Hetkeseisuga pole ühtegi väljakut
selle alusel veel valmis ehitatud.
Kaardistamine kavas 2017.

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Korrastatud on Kääriku ja Schnelli
korvpalliväljak. EKL soovib lisaks eelmises
punktis mainitud minikorvpalliväljakute

nõudluse kaardistamisele saada ülevaate ka
väljakute seisukorrast üldisemalt.

Alexela KML / NKML
mängude regionaalsuse
suurendamine
(neutraalsetel väljakutel
mängimine).

Plaanis luua korvpalliväljakute
veebikeskkond, kavandatud uue tegevusena
2017.
KML nõukogu on otsustanud, et EKL-l on
õigus iga klubi üks kodumäng määrata
neutraalsele pinnale. Samuti jätkatakse
põhimõttega, et karikasarja mängude (sh
otsustavad kohtumised) kaudu jõuab
tippkorvpall rohkem ka väiksematesse
kohtadesse.

Üle Eesti näeb
rohkem
tippkorvpalli.

TEGEVUSED: Saku II liiga ja Olybet Rahvaliiga, Apollo Naiste Korvpalli Liiga, seeniorid, kohalikud
liigad
2016 kavandatud:
II ja III liiga, Apollo Naiste
Korvpalli Liiga, seeniorid,
kohalikud liigad
III liiga ehk korvpalli
rahvaliiga
taaskäivitamine.

Oodatud tulemus

Tähtaeg

Hetkeseis ja ettepanekud 201722

2016/17

Saku II liigas mängib 23
võistkonda (eelmisel aastal 26),
Apollo NKL-s 13 (eelmisel hooajal
15). Olybet Rahvaliiga I etapp
toimus 22.10.

Liiga on käivitatud.

Periood 2017-2020 ja pidevad tegevused:
II ja III liiga, Naiste Korvpalli
Liiga, seeniorid, kohalikud
Oodatud tulemus
liigad
Apollo Naiste Korvpalli Liiga Liiga 20 naiskonda katavad
tegevuse laiendamine 20
kõik maakonnad.
võistkonnani.

II liiga korraldamine ja
edasiarendamine.

Tähtaeg

2018

30 võistkonda. Sportlik tase
säilitada, et esikolmik
sooviks tõusta I liigasse.
Noorte osakaalu
suurenemine.

Pidev
tegevus

Seenioridele suunatud
võistluste korraldamine ja
nende nähtavuse tõstmine.

Seenioride korvpall on
nähtav ja neid kajastatakse.
Toimuvad turniirid.
Mängitakse rahvusvahelisel
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Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Hetkeseisuga on kaetud lisaks
Tallinnale 7 maakonda.Välja
on käidud ettepanek muuta
liiga registreerimistähtaega
hilisemaks (nt sept).
Ettepanek on juuli
registreerumise tähtaeg
lükata augustisse.
Sportlikus plaanis süsteem
toimib: 2015 ja 2016 tõusid
liiga võitjad aste
kõrgemale.
Noorte osakaal on
võrreldes hooajaga
2015/16 enim tõusnud
vanuserühmas 96-97 ja
97-98. Kõikide
vanuserühmade summas
on noorte osakaal püsinud
sisuliselt samal tasemel
(37%).
Toimunud on nt Sauna Cup,
Sunset CUP, Kärdla Cup,
Muda Cup, Parksepa,
Kuressaare.

turniiril

EKL koostöö kohalike
liigadega (ajakavade
koostamine).

EMV korraldatakse EKL egiidi
all läbi ESTO Maxibasketi.
Kaasatud 8 erinevat
vanuseklass meestele, ning 3
naistele.
Täna on EKL keskkonnas,
Lääne- ja Ida-Virumaa,
Tallinna Kossuliiga kasutab
uudiste jm mooduleid.
Järgmine eesmärk on saada
regionaalsed liigad EKLi
veebikeskkonda.

Kohalikud/regionaalsed on
EKLi egiidi all – litsents
omandatakse EKLilt,
kasutatakse EKL
veebikeskkonda.

TEGEVUSED: Ratastoolikorvpall
Ratastoolikorvpall

Oodatud tulemus

Ratastoolikorvpallile
vähemalt kahe meeskonna
tarvis varustuse hankimine.

Varustus on soetatud.

Koostöö tihendamine
ratastoolikorvpalli
rahvusvahelise
katuseorganisatsiooniga.
Ratastoolikorvpalli
populariseerimine ja selle
sidumine KML
turundustegevustega.

Eesti võistkond
osaleb
rahvusvahelistel
mängudel.
Ratastoolikorvpalli
nähtavus ja sellealane
teadlikkus Eestis
kasvab.

Tähtaeg

2016

2018

Pidev

Hetkeseis ja ettepanekud 201722
EKL soetas 12 sport-ratastooli, mis
on üle antud Ratastoolikorvpalli
klubile kasutamiseks (tasuta
rendile). Toimuvad laagrid, plaanis
on teha esimesed rahvusvahelised
mängud (Tähtede mäng).
EKL-i poolt on esitatud taotlus
katuseorganisatsiooni liikmeks
saamiseks.
Tähtede mäng, koostöö
nähtavuse suurendamine (nt
avalik ratastoolide üleandmine).

TEGEVUSED: IT-rakendused, litsenseerimine
IT-rakendused, litsenseerimine

Oodatud tulemus

Kõikide liigade tasemel
korvpalliharrastajate litsentseerimine.

Kõik liigade tasemel
korvpalliharrastajad
on koondatud
ühtsesse andmebaasi.
Klubid saavad ise läbi
infosüsteemi mängijad
ning võistkondi
registreerida.

Korvpalliga seotud IT-rakenduse
väljatöötamine.

Korvpall on veebi- ja
nutiteenustes hästi
kättesaadav.
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Tähtaeg

2020

Pidev
tegevus

Hetkeseis ja
ettepanekud 2017-22
Esimene
teenusepakkuja ei
suutnud süsteemi
tööle panna. Täna
saadetakse
registreerimislehed MS
Exceli tabelina.
Väljatöötamisel on
infosüsteem, mis
võimaldaks oodatud
tulemust saavutada.
Directo ja IS peaksid
olema ühenduses.
Plaanis lahendada
2018.
Mobiilirakenduses on
puudusi (tagasi nupp),

automaatselt ei lähe
leht õigesse
suurusesse. IS töötab
mobiilis. Uuendamisele
läheb online
statistikasüsteem (nii
sisend kui väljund).

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 % vanusegrupist
100+ noorte arvuga klubide
osakaal EKL-s
Koolikorvpalli võistlussarjades
osalevate koolide %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,08%

2,09%

2,13%

3%

-

-

4%

4%

18%

25%

25%

25%

-

25%

-

30%

-

29%

35%

35%

-

40%

-

4050%

TEGEVUSED: Noorte võistlussport
2016 kavandatud:
Noorte võistlussport

Oodatud tulemus

Eelarve kujundamine viisil,
mis lubab hoida klubidele
makstavat
spordimeisterlikkuse raha
eelnevaga samal tasemel
või tõusvana.

Pidevad tegevused:
Noorte võistlussport
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.

Tähtaeg

Spordimeisterlikkuse toetused
ei vähene.
2016/
2021

Oodatud tulemus
Võistlussarjade
korraldus ja elluviimine
on heal tasemel.

Tähtaeg

Väheneb mängude
kattumisest jms tulenev
probleemide hulk.
Pidev
tegevus

Noorte finaalid
korraldatakse
võimalusel samal
nädalavahetusel naiste
ja meeste omadega.
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Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Toetused pole
vähenenud, soovitud
tulemus on saavutatud.
EKL maksab
spordimeisterlikkuse
toetusi kokku summas
125 000 eurot.

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Süsteem toimib.

Süsteem toimib, klubil on võimalik
saada info, et panna paika saalid
alates poolest aastast kuni aprilli
alguseni (play-offideni) välja.
Jooksvad muudatused on viidud
miinimumini. EKL võttis kasutusele
üldkalendri (II hooaega).
Toimib viiendat hooaega.

3x3 võistlussarja
laiendamine.

3x3 sarja osalejate arv
(võistkonnad,
võistlejad) aasta-aastalt
kasvab.

Sari toimub 15 maakonnas,
lisandunud üks vanuserühm.
Järgmine samm on kaasata
gümnaasiumi vanuserühm.

TEGEVUSED: Audentese korvpallisuuna arendamine, terviseuuringud, üleminek noorteklassist
Audentes, terviseuuringud,
Hetkeseis ja ettepanekud
Oodatud tulemus
Tähtaeg
üleminek noorteklassist
2017-22
Audenteses korvpalliõppeks
Audenteses õpib
Hetkeseisuga õpib korvpalli
kokku vähemalt 44 koha
korvpalli suunal 28
suunal 20 poissi ja 14 tüdrukut
2020
tagamine.
poissi ja 16 tüdrukut.
+ e-õppe kaudu 6 õpilast.
Audentese õpilastele
mänguväljundi loomine KML
ja esiliiga tasemel.
Noorte terviseuuringute
süsteemi laiendamine.

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

Korvpalliõpe pakub
vajalikul tasemel
võistlemisvõimalusi.
EKL tagab
terviseuuringute
võimaluse 120-le
sportlasele.

Mänguväljund on loodud ja
toimib.

Pidev
tegevus

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

Audentese õpilased saavad
teha 2 x aastas
terviseuuringute täiskompleksi.
120-le noorele on uuringud
tagatud.
Ettepanek tõsta Apollo
osavõtutasusid (täna 25 eur). I
ja II liigas on loodud vastavad
soodustused. Lisaks
spordimeisterlikkuse punktid.

TEGEVUSED: Lapsed korvpalli juurde
2016 kavandatud:
Lapsed korvpalli juurde
Minikorvpalli programmi
uuendamine.

Programm „100 kooli 2016
tegevused“

Eesti nn siseskautingu
koolitusprogrammi ja
juhendmaterjalide
koostamine kehalise
kasvatuse õpetajatele.

Oodatud tulemus

Tähtaeg

Alates hooajast 2016/17
rakenduvad järgmised
mikro-makro tasandi
uuendused.

2016

Kaasatud on järgmised
100 kooli. Jätkub
õpetajate kaasamine
(alates infomaterjalidest
kuni koolituspäevade ja
näidistundideni).

Alates õppeaastast
2016/17 on olemas
siseskautingu
juhendmaterjalid.

5
EESTI KORVPALLILIIT
ÜLDKOGU KOOSOLEKU MATERJALID
18.12.2106
PÄRNU

2016

2016

Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Mikro-Makro uue formaadiga
võistlustega alustati 15/16
hooajal. Iga võistkondtoob
ise kaasa noorkohtunikud
(ilma litsentsita). Ei mängita
EMV tiitlile. Mängida tohib
ainult ühte vanust.
Projekt on ettevalmistamisel.
Alustame novembrist ja
lõpetame juunis. 100 õpilast
ühe tunni kohta.
Valminud on 8 õppevideot ja
raamat. Järgmine samm on
seotud kehalise-kasvatuse
õpetajate koolitamisega.
Hetkel eesmärgiks kirjeldada
ära füsioloogilised omadused,
mida mingis vanuses otsime
(pikkade otsimine).
Materjalid saavad valmis
detsembriks.

Koostatakse tegevuskava,
mille eesmärgiks on jõuda
selleni, et igas Eesti
maakonnas oleks vähemalt
üks kool, kus korvpalliga
süvendatult tegeletakse (kuni
põhikooli lõpuni).

Tegevuskava esitatakse
EKL-i juhatusele.

Pidevad tegevused:
Lapsed korvpalli juurde

2016

Oodatud tulemus

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

Laste kaasamise
edulood on jagatud,
toimub EKL-sisene
arutelu.

Varustuse hankimine koolidele.

Sh „100 kooli“
programmi raames
Lapsevanematele
suunatakse
regulaarselt ala
kohta infot.

Korvpallist kõnelevate
teavituskampaaniate korraldamine (sh
lastevanematele suunatud teavitus
ning andmebaas www.basket.ee
veebis regionaalsete trenni- ja
mänguvõimaluste kohta).

Tähtaeg

Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Ettepanek siduda see
arutelu
Korvpallikonverentsi vmt
ürituste kalendris oleva
sündmusega.
Toimib, jagatud 12 särki
ja palli per kool.
On olemas interaktiivne
kaart EKL kodulehel. 100
kooli.

Kaetud 100-kooli
projektiga, koostöös
EKSL-ga.

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.

Pidev
tegevus

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 (nt
fännileht mängijate autogrammide
kogumiseks, korvpallikaardid).

Toimus venekeelne
kohtunike ja treenerite
koolitus.Jätkata on
plaanis venekeelset
treenerite koolitusega.
Regionaalselt on fookus
Ida-Virumaal ja Narvas, et
luua piirkonnas toimiv
korvpallipüramiid.
Viskekahuri võistlus on
saanud traditsiooniks.
Järgmise sammuna
kavandamisel võistluse
edasiarendus, kus saab
osaleda igaüks (vajalik
saata video sooritusest).

EKL epood – ERASMUS+
raames reklaamid epoodi.. Olemas on
lastelse suunatud
fännitoodete sortiment.
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Analüüsi tulemuseks on, et
hetkel on EKL-i poolt kõige
tulemuslikum panustada
100-kooli kaudu ning seda
laiendada. Tegevus
sõnastatakse alates 2017
ümber.

TEGEVUSED: Klubid ja noortetöö
Klubid ja noortetöö

Oodatud tulemus

Koostöös klubidega
lastevanematega
suhtlemise hea tava
väljatöötamine (sh
kasutades tänaseid
edulugusid).

Hooajaks 2016/17 on
hea tava sõnastatud.

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

Eesti tippmängijad ja –
klubid panustavad ala
populariseerimisse laste
ja noorte seas.

Hetkeseis ja ettepanekud 201722
Ettepanek on koostada lühike ja
konkreetne hea käitumise tava
lapsevanematele, treeneritele,
pealtvaatajatele, mis on igas
saalis üleval. Eesmärk jõuda
selleni jaanuaris 2017.

Tähtaeg

2016

Toimib, sh nt 100 kooli,
spordimess, muud ühekordsed
klubide algatused.

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 tase)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

17%

19%

16%

20%

-

22%

-

25%

2016. aasta novembri seisuga on Eestis 267 korvpalli treenerit (www.basket.ee). VII tasemel on kõik
10 treenerit ka erialase kõrgharidusega. VI tasemel on kokku 37 treenerit, kellest 4-l puudub
kõrgharidus. Seega on VI-VII kategooria treeneritest erialase kõrgharidusega 43 treenerit.

TEGEVUSED: Treenerite tunnustamine ja esindamine
2016 kavandatud:
Treenerite tunnustamine ja
esindamine
Laiendatakse treenerite
tunnustamise põhimõtteid.

Oodatud tulemus

Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Uuendatud vormis on kavas
treenerid tunnustada
2016/17 hooaja lõpus
(lisakategooriad, regionaalne
vaade jms).

2016

Toimunud on arutelu
kriteeriumide teemal, nt:
a) taktikaline meisterlikkus;
b) koondisesse mängijate
kasvatamine;
c) järjepidev pikaajaline töö;
d)koondise hea tulemus;

EKL-i juhatusele
esitatakse
ettepanek uute
kategooriate kohta.
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Tähtaeg

e) ausa mängu eeskuju;
f) mängijate hoidmine
korvpalli juures;
h)mitmekülgne panustamine
korvpalli (poiste kui ka
tüdrukute jne).
Viiakse läbi kaardistus eesmärgiga
saada aimu venekeelsete
koolituste, juhendmaterjalide jms
nõudlusest.

Olemas on
ülevaade
venekeelsete
materjalide
nõudluse kohta.

2016

Novembris 2016 tegevused
Narvas kui üks näide selle
kohta, et venekeelseid
materjale on vaja.
2017 kavas teha tõlked
eestikeelse materjali baasil.

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

Pidev

Treenerite tööjõutoetuse kui
sellise jätkuv toetamine
alaliiduna (sotsiaalsete
garantiide eest seismine).
Toetamine Kullami fondi
kaudu. FECC
koolitusprogrammis
osalemise toetamine.

TEGEVUSED: Koostöö kõrgkoolidega
2016 kavandatud:
Koostöö kõrgkoolidega
Tasemekoolitusel
osalemise võimaluste
laiendamine Tartusse
koostöös TÜ-ga.
Korvpallitreenerite
kutseeksami läbinud
spetsialistide arvu
suurendamine.
Pidevad tegevused:
Tasemekoolituse
korraldamine koostöös
TLÜ-ga.
Treenerite
toetamine erialase
kõrghariduseni jõudmisel
(stipendiumid).

Oodatud tulemus
Tartus ja Lõuna-Eestis
suurenevad võimalused
korvpallialase hariduse
omandamiseks.
TÜ lõpetajad saavad
õiguse sooritada
korvpallitreeneri
kutseeksami.

2016

2016

Pidev
tegevus

TEGEVUSED: Iga-aastase koolituskava elluviimine
Iga-aastase
Oodatud
Tähtaeg
koolituskava
tulemus
elluviimine
Korvpalli
Materjalid
2016
juhendmaterjalide
on valmis.
väljatöötamine (õpik, ematerjalid).

8
EESTI KORVPALLILIIT
ÜLDKOGU KOOSOLEKU MATERJALID
18.12.2106
PÄRNU

Tähtaeg

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
TÜ on alustanud täiendkoolituste
tegemist, mis lähevad tasemeõppe
arvestusse
täiendkoolitustundidena.
Alates 2016 kevadest said
esimesed lõpetajad taotleda otse
kutsetunnistust.

Toimib ja järjest rohkem võetakse
kasutusele koondise treenerite
poolt ettevalmistatud materjale
Nt EOK stipendium, Kullami fond.

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22

Materjalid on valmis ja ilmumise aeg detsember
2016.
I peatükk ilmus 2016 oktoobri ajakirjas
Basketball.

Aastas vähemalt kolme
koolituse korraldamine .

Pidev

TEGEVUSED: Uued koolitusprogrammid
2016 kavandatud:
Uued programmid
Oodatud
tulemus
Käivitatakse programm
Programm
„Sportlase psühholoogiline
käivitub.
ettevalmistus“.

2016 toimunud konverents, BSBC, tüdrukute
treenerite koolitus, koondise treeneritele
võistkonna psühholoogia koolitus,
kommunikatsioonikoolitus KML võistkonna
esindajatele ja treenerite toimkonnale.

Tähtaeg

Programmi läbisid koondise treenerid.
2016/2017 plaanis II tase samadele
treeneritele ning I tase avaliku
koolitusena (huvi korral).
Üks olulisi teemasid järgmise perioodi
koolituskava koostamisel on
noorkorvpallurite kehalised võimed ja
nende arendamine.
Süsteemi on täpsustatud klausliga, et see
on avatud sportlastele, kes on
rahvuskoondise tasemel osalenud
vähemalt 10-s tiitlivõistluste mängus.
Need sportlased saavad otse taotleda IV
kutsekvalifikatsiooni taset. Sooritada
tuleb eriala ja üldaine eksamid.
Kavas rakendada alates 2017.

2016

Töötatakse välja programm, mis
võimaldab treenerina tööle
asuvatel (endistel) meistriliiga ja
rahvusvaheliste liigade
mängijatel saada vajalik
kvalifikatsioon tavapärasemast
lühema perioodi jooksul.

Programm
käivitub.
2016

Pidevad tegevused:
Uued programmid
Tehnikaelementide ja nende
õpetamist käsitleva õppematerjali
(sh videod) koostamine.

Oodatud
tulemus
Materjalid
on valmis

Hetkeseis ja ettepanekud 2016-21

Hetkeseis ja ettepanekud 2016-21

Tähtaeg

Sisaldub juhendmaterjalides. Plaanis
teha koostöös Koolispordiliiduga
2017 aasta alguses videod.
Järgmise sammuna on kavas
käivitada koolitusprogramm
„Noorkorvpallurite kehalised võimed
ja nende arendamine“.
Koondise III treeneri/manageri
programm on toonud juurde 9
rahvusvahelise kogemusega
treenerit.
Programmi on hetkeseisuga läbinud
9 treenerit ning osalemas veel 2.

2018

Noorte treenerite programm koos
võimalusega osaleda koondiste
töös ning saada rahvusvahelisi
kogemusi.
Osalemine programmis FIBA
Coaching Certificate.

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
ranking
M/N, P/T
Rahvusvahelist

2014
M:24

2015
N:20

M:20

31

M:16
P18:11

2016
N:-

M:26

6

M:23
P18:26

N:29
T18:19
9

13
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N:-

32

34

N:14
T18:8

2017

9

2019

2022

es profiliigades
ja NCAA
liigades
mängivate
Eesti
korvpallurite
arv
Välismaal
mängivad
noored
Euroopa
liigades
mängivate
klubide arv
Meistriliiga
keskmine
publiku arv
lõppenud
hooajal
Ühe
kohtumise
keskmine
vaatajate arv
teles / veebis
Ülekannete
arv teles ja
veebis
(põhihooaeg+
play-off)
NKML
osalevate
klubide arv

11

1

1

2

3

2-3

2-3

3-5

420

462

513

550

550

550

TV:
7100

Veeb:
7750

TV:
8325

Veeb:
6142

TV:
9925

Veeb:
5427

TV:
11+10

Veeb:
41+19

TV:
20+13

Veeb:
50+28

TV:
19+11

Veeb:
53+26

5

4

4

TEGEVUSED: Koondistele vajalike tingimuste loomine
Koondistele vajalike
Oodatud
Tähtaeg
tingimuste loomine
tulemus
Meeste rahvuskoondis
Naiste rahvuskoondis
Meeste B-koondis
Noortekoondised
U20, U18, U16, U15,
U14
Universiaadikoondis
3x3 koondised
Koondistele
ettevalmistustingimuste
Pidev
loomine.
tegevus
Koondistele meditsiinilise toe
tagamine.

Koondistele toetajate
leidmine.
U13 – U14 vanuserühmas
talendilaagrite korraldamine.

TEGEVUSED: Tippvõistlused
Tippvõistlused
2016 3x3 U18 MM

Veeb:
5500

5-6

TV:
10000

Veeb:
5500

5-6

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Koondiste varustus on paremal tasemel kui
seni. Noortekoondised saavad lisaks
esindusvarustusele ka mängujalatsid.

Noortekoondistel on eraldi üldvastutaja,
kes on leidnud kõikide koondiste juurde
füsioteraupeudid, kellele on läbi viidud ka
eraldi koolitused.
Noortekoondiste ja täiskasvanute
koondiste eelarved on suurenenud.
Toimuvad U13 talendilaagrid, eraldi
programm on U15 koondistele. U14
koondise tööd alustatakse talendilaagrina.

Oodatud tulemus

Tähtaeg

Võistlused on heal tasemel

2016
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TV:
10000

Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Toimus Tallinnas.

TV:
11000

Veeb:
6000

6-9

korraldamine (koostöös EKSLga).
Noorte EM taotlemine.

läbi viidud.
Eesti saab noorte EM-i
korraldusõiguse.

2017

EKL taotleb U18 B divisjoni
turniiri Tallinnas.

TEGEVUSED: Alexela KML, NKML ja I liiga tegevuse arendamine
Alexela KML, NKML ja I liiga
Oodatud
Tähtaeg
Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
tegevuse arendamine
tulemus
Eesti-Läti naiste meistriliiga
Liiga on
2018
Lisaks Eesti ja Läti võistkondadele
laiendamine.
laienenud.
osaleb liigas Soome meistervõistkond.
Meistriliiga klubide toetamine
Suurenenud on ülekannete arv (100%
mängude populaarsuse
mängudest veebiülekanded), klubidel
tõstmisel, sponsorite leidmisel,
võimalus näidata oma reklaame nii
turundustegevustes.
tele-kui internetiülekannete juures.
I liigas 19-22 aastaste mängijate
I liiga
Liiga sportlik tase on oluliselt tõusnud.
arvu suurendamine ning liiga
sportlik tase
Võistkondade arv on väiksem
kujundamine hüppelauaks KML
tõuseb.
(16vs12).
tasemele.
Soodustused võistkonna
Pidev
tegevus osavõtutasudes noormängijate
kasutamisel kuni 50%.

EYBL etappide korraldamise
toetamine, kalenderplaani
koostamine vastavalt EYBL-ga
seotud ootustele.

EKL toetab korraldajaid kuni 500 eurot
etapi kohta.
Üldkalendri koostamisel arvestab EKL
EYBL etappidega.

TEGEVUSED: Kohtunikud
2016 kavandatud:
Kohtunikud
Kohtunike koolitamise
käivitamine Audentese
SG juures.

Kohtunike suvelaagri
korraldamine.

Oodatud tulemus

Tähtaeg

2016

Noorkohtunikele toimub
eraldi nende jaoks
koostatud koolitus.

2017 kavandatud ja pidevad tegevused:
Kohtunikud
Oodatud tulemus
Kohtunike koolitamise
käivitamine TLÜ ja TÜ
juures.
EKL
kohtunikustipendiumi
maksmine.
Klubide kaasamine
kohtunike
koolitamisesse.

Tähtaeg

Ülikoolid on valmis looma
vastava vabaaine.
EKL maksab aastas
stipendiumi 1-2
kohtunikule
Toimuvad tegevused
alates mikro ja makro
tasandist, arvestus
spordimeisterlikkuse

Hetkeseis ja ettepanekud 201722
Endiselt kavas.

2017
EKL on toetanud väliskoolitustel
osalemist.
Pidev
tegevus
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2016

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Alustatud on kohtunike
koolitusprogrammiga Tallinna Saksa
Gümnaasiumi juures.
Audentese SG alustab 2016/2017
õppeaastal.
Tallinnas toimus 2-päevane
praktiline õpe noortele kohtunikele
saalis. Tartus ühe-päevane.

2015/2016 hooaeg vilistasid
Mikro ja Makro mänge klubide
poolt kaasavõetud kohtunikud.
2015 ja 2016 sügisel tuli juurde

punktides, klubides
kohtunike tegevuse
tutvustamine.

mitmeid uusi noori kohtunikke
koostöös klubidega.

Kohtunike koolitamise
toetamine, sh
õppevisiidid jms
välisriikides.

Meie suuname ise kohtunikke
koolitusele läbi BSBC ja Nordic
CUP-i. Lisaks on kohtunikel
võimalik käia klubidega koos
erinevatel rahvusvahelistel
võistlustel - aitame info jagamisel
ja viia kokku klubi ja huvitatud
kohtuniku. Pakume kohtunikele
võimaluse osaleda FIBA poolt
korraldatud koolitustel (2015
aasta lõpus käis seal Mihkel
Männiste).

Kohtunike töö
käsitlemine
treenerikoolituses.
Kohtunike koolitamine
ja nende tegevuse
tutvustamine
korvpalliklassides.

Tallinna Saksa G. 2016-2017
hooajal käivitame noorkohtunike
ja potsentsialsete kohtunike
vaatluse KML kohtunike poolt.

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

2014
5,5

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rahulolu hinne on positiivne ehk üle 5,0

TEGEVUSED: EKL üldised tegevused
2016-2017 kavandatud:
EKL üldised tegevused
Koostatakse tegevuskava
Korvpalli Maja rajamiseks.
E-lahenduse väljatöötamine
kohtunike määramiseks.

Oodatud tulemus
Tegevuskava esitatakse
EKL-i juhatusele.
Lahendus on kasutusel.

Pidevad tegevused:
EKL üldised tegevused

Oodatud
tulemus

EKL-i toimimise tagamine:
• komisjonide töö korraldamine;
• heal tasemel töötajate
leidmine,
motivatsioonisüsteemi
kujundamine.
Suhtlemise korraldamine EKL-i sees:
• EKL-i üldkogu korraldamine;
• korvpallikonverentsi jt

2016
2018

Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
Tehti otsus käsitleda korvpalli
koduna Saku Suurhalli.
Lahendus on valmis.

Tähtaeg

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22

Pidev
tegevus

Sekretariaadi töötajate arv ja
erialane kvalifitseeritus on
tõusnud, kaasatud on rohkem
treenerite ressurssi. Seelänbi on
rohkem kasutatud komisjonide
tööst tulnud sisendit.
Juhatuse koosolekud toimuvad
regulaarselt, keskmiselt kord
kuus. Koosolekute protokollid on
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Tähtaeg

•

•

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.

veebis kättesaadavad.
Korvpallikonverents on
kujundatud tagasivaate asemel
pigem tulevikku vaatavaks,
plaanid on muutunud
süsteemsemaks.

TEGEVUSED: Kommunikatsioonikanalid
2016 kavandatud:
Kommunikatsioonikanalid
EKL ajakirja väljaandmise
algatamine.

Pidevad tegevused:
Kommunikatsioonikanalid
EKL veebitegevuste haldamine
ühe keskse partneri kaudu.

Sotsiaalmeedia kanalite
haldamine.
EKL kuukirja väljaandmine.

Koostöö meediapartneritega.

Oodatud
tulemus
Ilmuma
hakkab EKL-i
ajakiri.

Tähtaeg

2016

Oodatud tulemus
Tuleb tööd teha
eeskätt sellega, et
kõik alalõigud oleks
teatava
regulsaarsusega
kaetud, sh naised,
noored, seeniorid.
Operatiivsus, eri
kanalite sünergia.
Oleme hakanud
tegema ka ühele
toetajale suunatud
infokirju.
Enamusega on
suhtlus ladus ja
koostöö sujub.

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 (www.basket.ee).
Noorteliigade mängudelt
veebiülekannete tegemine
(finaalid).
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Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Jaanuar 2016 ilmus ajakirja I number.
Detsember 2016 ilmus 11. number
(varasema 68 asemel 84 lk).

Tähtaeg

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22
Uudisvoog EKL kodulehel on
oluliselt suurenenud. Püüd anda
balansseeritud infot EKLi eri
alalõikude kohta - harrastajatest
tippkorvpallini.

FB ja Twitter. Uuena Instagram.
Pidev jälgijate kasv.
Iga kuu 1-2 x.

Pidev
tegevus

Delfi/EPL ja TV6/3 uus leping.
Lisandus Tallinna TV uue
produktsioonipartnerina.
Kõik meeste ja naiste koondise
mängud on teles ja internetis. Kõik
Alexela KML mängud on nähtavad
internetis. 24 Alexela KML
põhiturniiri mängu on nähtavad
tele vahendusel, lisandub juurde
mänge alates veerandfinaalidest.
Interneti vahendusel on nähtavad
kõik BBL mängud.
Toimub vana (EKL) süsteemil ning
plaanis on üleminek FIBA live stats
süsteemile.
Finaalidest toimuvad
otseülekanded.

Regulaarsed kohtumised
korvpalliajakirjanikega.
Venekeelse meedia kaasamine
(pressiteated, uudislood,
reklaam jm).

Turunduse
prioriteedid
KML / NKML
kuvandi
arendamine.
Meeste
rahvuskoondise
tutvustamine.
Klubide noortetöö
fookusesse
toomine.

Oodatud
tulemus

Toimuvad kord kuus.
Alexela KML finaalid venekeelses
Delfis. Hooajast 2016/2017 Alexela
KML play-off-id venekeelses Delfis.
Loodame tulevikus ka
rahvuskoondise mänge näidata
venekeelses Delfis.
Tähtaeg

Pidev
tegevus

Hetkeseis ja ettepanekud 2017-22

Kõik rahvuskoondise mängud (kodus, võõrsil) on
jälgitavad tele ja veebi vahendusel.
Klubide noortetöö kajastamine sotsiaalmeedias on
paranenud. Ootaks rohkem kajastust kohalikelt
ajalehtedelt. Uue meedia lepingu raames hakkab
olema ka rohkem noorte korvpallist kajastatavaid
saateid.

TEGEVUSED: Rahvusvahelised suhted
Rahvusvahelised suhted
Oodatud tulemus
Eesti korvpalli rahvusvaheline
esindamine organisatsioonides ja
võrgustikes:
FIBA, FIBA Euroopa;
Põhjamaade
korvpalliühendused;
Rahvusvaheline
Ratastoolikorvpalli
Föderatsioon (IWBF).
Agentuuride informeerimine
(noorte)võistlustest jm neile
huvipakkuvatest sündmustest.

Eesti korvpall on
rahvusvahelistes
organisatsioonides heal
tasemel esindatud.

Hetkeseis ja ettepanekud
2017-22
EKL osaleb regulaarselt
FIBA võistluskomisjoni
töös ja Põhjamaade
korvpallialaliitude
aastakoosolekutel.

Pidev
tegevus
Eestis toimuvaid
mänge külastavad
regulaarselt
agentuuride esindajad.
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Tähtaeg

Informeerimine BSBC
turniiri raames ning hiljem
kontakti hoidmine seoses
Eesti mängijatega välismaal

