
EOK infotund  

17. september 



Uued juhid 

• Meelis Aab – president, Eesti Saalihoki Liit 
• Heino Märks – peasekretär, Eesti Vehklemisliit 
• Janis Kaal – tegevjuht, Eesti Autospordi Liit 
• Jarko Koort – liikumisharrastuse spetsialist, 

kultuuriminsiteerium  
• Kerstin Kotkas – EAD koolitus- ja 

kommunikatsioonijuht 
• Kauri Kõiv – kaitseväe spordirühma juht 

 



Kuupäevad 

 
18. detsember medalistide vastuvõtt, Hilton 
 
04. jaanuar   Spordiaasta Tähed, Alexela 
kontserdimajas. 
 

 



II Euroopa Mängud Minsk 

Pavel Artamonov - pronks 

Raul Must - pronks Epp Mäe - pronks 

3 x 3 naiskond - hõbe 

Alo Jakin - hõbe 



Noorte Olümpiapäevad Bakuu 

 

• kuldmedal eraldistardis ja kuldmedal 

grupisõidus - jalgrattur Madis Mihkels 

 

• kuldmedal 5000m käimises - kergejõustiklane 

Jekaterina Mirotvortseva  

 

• pronksmedal eraldistardis - rattur Laura Lizette 

Sander 

 

• pronksmedal judos (-60kg) - judoka Viljar 

Lipard  



Tiigrikoolitus 



Olümpiapäev Tartus 15.06. 



Võidutuli 23. juuni 



8. kategooria treenerid 

Siiri Põlluveer, Peeter Vahtra, Märt Kermon 



Spordiloto 



UUS sporditoetuste keskkond 

• 2020. aasta taotluste esitamise tähtaeg – 31.10.2019 
 

• Uus keskkond valmis oktoobri keskpaigaks 
• Uue keskkonna tutvustus pärast oktoobri infotundi 
• EOK – tegevustoetus (sh kohtunike toetus), 

noortesporditoetus, saavutusspordi toetus 
Kultuuriministeerium – riiklik spordistipendium (tähtaeg 
endine) 

• Taotlemine, otsustamine, lepingud, aruandlus 



Oktoobrist kaitseväe spordirühm 
1. Stiven Aas – poks 
2. Denis Bolunov – maadlus 
3. Ranet Kaljola – maadlus 
4. Tanel Karro – judo 
5. Aslanbeg Magomedkerin – judo 
6. Mikhail Kushteyn – sõudmine 
7. Margus Kodasma – sõudmine 
8. Martin Rahuoja – sõudmine 
9. Erik Tristen Kivi – purjelaud 
10. Armin Pilv – jalgrattasport 



www.spordinadal.ee 



Patroonid 2019 

 

 
 



Sihtrühmad 

KOOLID 

SPORDI- 
ORGANISATSIOONID 

ASUTUSED 

LASTEAIAD 



 

2019.a. sihtgrupiks koolinoored, lasteaiad (UUS), spordiklubid ja ettevõtted 
 
 
 
 

 

 
   2015 2016 2017 2018 2019* 

Sündmusi 460 751 853 890 1 250 

Osalemiskordi 121 308 197 230 162 000 170 000 190 000 

Haridusasutused 286 369 400 450 450 

Lasteaiad         400 

Spordiklubid 0 243 120 125 150 

Ettevõtted 0 0 100 85 100 



Auhinnad 
 

• KOOLID 

Koostöös  Coop Eesti, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga 
• Spordinädala sussikotid  
• Spordi- ja Olümpiamuuseumi sooduskupong 
• Šokolaadimedalid (Coop) 
• Müslibatoonid (Coop) 
• Torusallid (Coop)  

• LASTEAIAD 

Koostöös  Coop Eesti, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga 
• Spordinädala sussikotid  
• Spordi- ja Olümpiamuuseumi sooduskupong 

• SPORDIORGANISATSIONID 
• 5 kutset kahele Spordiaasta Tähtede Galale  
• Ott Kiivikase loeng  

• ASUTUSED 
- 150 pääset MyFitnessi spordiklubisse 
- Ott Kiivikase loeng  

 

 

 

 



Kuidas sündmust registreerida? 
 

1.Logi sisse või registreeru Spordinädala kasutajaks 
http://syndmused.spordinadal.ee/users/sign_up 

 

2.Aktiveeri oma kasutajakonto e-posti aadressile saadetud lingi abil. 

 

3.Sisesta sündmus http://spordinadal.ee/urituse-korraldajale 

 

 TÄHTAEG 18.SEPTEMBER 2019! 

http://syndmused.spordinadal.ee/users/sign_up
http://syndmused.spordinadal.ee/users/sign_up
http://spordinadal.ee/urituse-korraldajale
http://spordinadal.ee/urituse-korraldajale
http://spordinadal.ee/urituse-korraldajale
http://spordinadal.ee/urituse-korraldajale


Olulisemad kuupäevad 

31.august 12.00-16.00            Eesti Kaubandus- ja Tööstukoja ärahooaja avamine 
 
23.september 12.00-14.30    Spordinädala avasündmus, Rotermanni plats.  
        Sündmuse raames toimub patroonide ja ajakirjanike  
       nutiorienteerumine Rotermanni kvartalis.  
  
25.september 10.00               Sündmus koos kaitseväe spordirühmaga, Kalevi  
       staadion. Spordinädala sündmus NATO-testi võtmes 
  
26.september 19.00-21.00     BeActiveNight, Haabersti MyFitness. Avatud  

         treeningute õhtu nii sees kui ka väljas, kogu perele.  





Natalja Inno 
Eesti Olümpiakomitee 
natalja@eok.ee 
 

mailto:natalja@eok.ee


TOKYO 2020 RULE 40 MUUDATUSED 

Mängude periood 14. juuli-11. august 2020 

ROK’i, EOK ja TOKYO 2020 toetajad – lubatud kasutada sportlasi mängude perioodil reklaamides 

Mängudel osaleva sportlase toetajad – lubatud reklaam sportlasega mängude perioodil 

Ei tohi sisaldada ühtegi olümpiasümbolit ega viidet olümpiamängudele ja sportlase seal osalemisele  

ja kampaania võib olla aktiivne ainult Eesti territooriumil 

Peab esitama taotluse ROK’ile enne 15. mai 2020 spetsiaalsel platvormil, mis avatakse jaanuar 2020 

Kampaania peab olema aktiivne 90 päeva enne Mängude perioodi algust 

Kampaania mahud ei saa suureneda Mängude perioodil 

 
 
 
 
 



TOKYO 2020 RULE 40 MUUDATUSED 

Mängude periood 14. juuli-11. august 2020 

Õnnitlusreklaamid/sõnumid 

Mängude perioodil lubatud ainult ROK’i, EOK ja TOKYO 2020 toetajatele 

Non-Olympic toetajad – lubatud peale Mängude perioodi aga ilma viiteta olümpiale ja olümpiasümbolitele 

Mängudel osalejatel on lubatud oma sotsiaalmeedia kontodel ja veebilehtedel tänada oma toetajaid 

Ei tohi viidata, et antud toode/teenus parandas sportlase saavutust 

Sportlane tohib sotsiaalmeedias teha ühe tänusõnumi per Non-Olympic toetaja kohta 

 



TOKYO 2020 RULE 40 MUUDATUSED 

Mängude periood 14. juuli-11. august 2020 

RULE 40 reeglimuudatused on Eesti keelde tõlgitud ja saadame seotud 

alaliitudele 

Kõik antud teemaga seotud küsimused:  

Margus Kiiver, EOK turundusjuht  

margus@eok.ee 

56 641 068 



Teemasid: 

• Ühiskonna megatrendid ja nende mõju spordivaldkonnale 
• Juhi eneseareng  
• Enesejuhtimine ja ajajuhtimine, sh tööstress  
• Coachiv juhtimine 
• Erinevate inimtüüpide juhtimine 
• Rasked kõnelused 
• Muutuste juhtimine  
• Eristumine ja kasvustrateegia 
• Avalik esinemine 
  
Parimad koolitajad Eestist ja välismaalt! 
 
Väliskoolitaja Richard B. Stephenson (NOR/CAN) 
Microsoft, Deloitte, McKinsey, Sony, Motorola, IKEA, Shell, Coca-Cola, UNICEF jpt 

Spordijuht 2.0 



Sihtrühm: 
• Spordijuhid, kes tegelevad inimeste ja protsesside 

juhtimisega 
• Tippsportlased, kes näevad oma lähitulevikku 

spordijuhtimises 
  
Aeg: 
oktoober 2019 – mai 2020 
kord kuus 2-päevased sessioonid (reeglina R-L) 
  
Töökeeled: 
eesti ja inglise 

Spordijuht 2.0 



Stipendium 
 Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi Bakalaureuse taseme vähemalt teise õppeaasta 
üliõpilastele:  
• kes õpivad treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti või välisriigi avalik-õiguslikus või eraülikoolis; 
• kes asuvad kaitsma Bakalaureuse kraadi 2021. aasta suvel 
• ja plaanivad rakendada omandatud teadmised ning oskused treeneritöös.  
  
Stipendiumi eesmärk 
Luua stipendiaatidele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks.    
  
Avalikul stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele: 
  
• -omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit; 
• on Bakalaureuse taseme vähemalt teise õppeaasta üliõpilane ja õpib treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel 

täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool; 
• ta esitab stipendiumikomisjonile essee treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina; 
• järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele. 
  
Avalikul stipendiumikonkursil osaleva üliõpilase eelisteks stipendiumikonkursil on, kui: 
  
• tal on kehtiv treenerikutse või ta on asunud taotlema treenerikutset; 
• ülikool annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse; 
• vastav spordialaliit annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse 
  
Stipendiumi suurus on 300.- eurot kuus, kokku  3 600.- eurot eelolevaks 12 kuuks. 
  
Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt 
allkirjastatuna: 
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 01. oktoobriks 2019. a  e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee  

mailto:stipendium@spordiinfo.ee


Treenerite õpiränne 
12.09-06.12.2019 

Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus 



 
 
Toetuse taotlemine:  

 

• väjaspool Eestit toimuvad treenerite täiendkoolitused ja 
seminarid 

• välisklubis töövarjuna praktiseerimine  

• kestus 2 kuni 7 päeva.  

• Toetus on mõeldud kasutamiseks 2019 aasta lõpuni.  



 
 
Toetuse kasutamine 

 

• Toetus makstakse välja reaalsete osalemiskulude alusel, vastavalt 
juhendile. 

• Toetuse tingimuseks on osaleja poolt Eestis erialase täienduskoolituse 
läbiviimine – 2020 I poolaasta. 

• Liidu poolne toetuskiri 

• Töövarjuks olemise puhul välisklubi kutse + kinnitus toimumise kohta. 



 

 

•www.sport.ee/event/519/ 

•www.spordiregister.ee/tasemekoolitus 
 

 

http://www.sport.ee/event/519/
http://www.spordiregister.ee/tasemekoolitus


 
 
 

Kultuuriministeeriumi info 

 

 

spordiosakond 

17.09.2019, Tallinn 



Riigi spordistipendiumid 
 

 

• Tähtaeg oli 15. september 2019 

• Laekus 168 ettepanekut, 37 organisatsiooni 

• Komisjon koguneb 25. september 2019 

• Otsused kinnitatakse oktoobri alguses 



Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad 
spordi- ja kultuuriüritused 

• Toetatakse: 

1. kultuuri- ja spordiüritused;  

2. Ida-Virumaad tutvustavad ja piirkonna eripära välja toovad tegevused; 

3. eri Eesti piirkonna organisatsioonide kultuurilist koostööd soodustavad 

tegevused  

• Tingimused: https://www.integratsioon.ee/taotlusvoor-ida-virumaa-

ettevotlust-edendavad-spordi-ja-kultuuriuritused  

• Infotund 19.09.2019 kell 15.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Rävala 

5) 

• Tähtaeg on 10. oktoober 2019 
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Rahvusvaheliste spordisündmuste 
toetamine  

 • Tingimused:  

https://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-

labiviimine-eestis 

• Taotlemine Kultuuriministeeriumi keskkonnas: 

https://toetused.kul.ee/et/login 

• Tähtaeg on 31. oktoober 2019 

• Juhatuse liige või volitatud isik 

https://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-labiviimine-eestis
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Spordiseaduse muutmine 
 1. Eesti Jalgpalli Liit 

2. Eesti Jalgratturite Liit  

3. Eesti Jäähokiliit 

4. Eesti Karate Föderatsioon 

5. Eesti Kergejõustikuliit 

6. Eesti Korvpalliliit 

7. Eesti Käsipalliliit  

8. Eesti Saalihoki Liit  

9. Eesti Suusaliit 

10.Eesti Sõudeliit  

11.Eesti Veemoto Liit  

12.Eesti Võimlemisliit  

13.Eesti Võrkpalliliit 

 

1. Eesti Olümpiakomitee 

2. Eestimaa Spordiliit Jõud 

3. Narva Kehakultuuri- ja Spordiliit 

4. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi  



Tänan! 



EESTI SPORDIREGISTRI INFO 

Kairis Ulp 

Eesti spordiregistri juht 

EOK infotund, 17. sept 2019 



1. september - 31. oktoober 2019 
 
spordiorganisatsioonidele kohustuslik andmete uuendamine  
Eesti spordiregistris 

 
www.spordiregister.ee 



Kõik spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid: 
 

… sh spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvad spordiorganisatsioonid 
 

…. sh mitte tegutsevad spordiorganisatsioonid 
 

…. sh spordiorganisatsioonid, mille andmed ei ole muutunud 
 

… sh kui andmed esitati vahetult enne 1. sept k.a 
 

Spordiregistrisse kandmata organisatsioonid: 
uued, tegutsevad spordiorganisatsioonid  

 (reg.taotlus + andmed) 
 

spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvad muud organisatsioonid 
(reg.taotlus)       
 

Kes peavad andmeid esitama?  



Mis andmeid tuleb esitada? 

Sõltuvalt organisatsiooni liigist, tegutsemise ja andmete esitamise staatusest 2018. 

a tuleb spordiregistrile esitada: 
 

2019. a tegevusandmed:  

tegevusalad, tegutsemise staatus, kontaktandmed, liimeskond, treenerid, sport 

spordiklubis (harrastajate arvud, treeneid, juhendajad, tegutsemispaigad) 
 

maj.a 2018 tulude-kulude andmed 

maj.a aruanne (ESR kannab üle äriregistrist) 

4 täiendavat arvu, mida maj.a aruandest üle kanda ei saa (üksikisikutelt saadud 

tuud, treenerite tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud, kuludest stipendiumid) 
 

hetkeseisuga rahvusvahelise tegevuse andmed (uus!) 



Spordiorganisatsiooni usaldusväärsus, nähtavus 
 

 

Spordiorganisatsiooni kohustus riigi ees (ESR PM § 22 lg 1 ja 1¹) 
Spordiregistrile esitatud andmete põhjal tekib riigil ülevaade 
spordiorganisatsioonide tegevusest, spordi olukorrast 
 
 

Sporditoetused - riik saab maksta toetust spordiorganisatsioonile: 
 1) kui spordiorganisatsioon on kantud spordiregistrisse; 
 2) spordiorganisatsioon on enda andmed spordiregistris õigeaegselt  
ajakohastanud (Spordiseadus § 9): 

Miks tuleb andmeid esitada? 



Kus saab jälgida liikmesorganisatsioonide andmete esitamise 
seisu? 

www.sport.ee 

Spordijuhid ja töötajad 

Andmete esitamise kontroll 

Tegevusaruanded Eesti spordiregistrile 
https://www.spordiregister.ee/admin/esr_liidud.php?aasta=2019 

http://www.sport.ee/
https://www.spordiregister.ee/admin/esr_liidud.php?aasta=2019


Mis on muutunud võrreldes 2018.a-ga? 

Uued andmed, mida esitada: 
 

1) tegevjuhi andmed 
 

2) rahvusvaheline tegevus: 

 - liikmesus RV spordiorganisatsioonis 

 - esindatus RV spordiorganisatsioonis 
 

RV tegevuse osa EOK liikmesorganisatsioonide puhul eeltäidetud 

üle kontrollida, olla keeleliselt täpne! 



Tegevjuhi andmed 

Esitavad: EOK, spordialaliidud, maakonna spordiliidud, spordiühendused 
 

Ei esita: spordiklubid, muud organisatsioonid 
 

Tegevjuhi andmetena esitatakse: 

     isikukood (piiratud jp teave), eesnimi, perekonna- 

     nimi, ametinimetus, kontakttelefon, e-post 
 

Andmete muutumisel tuleb neid spordiregistris uuendada 30 päeva 

jooksul alates muutumisest 



Liikmesus RV spordiorganisatsioonis 

Rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või spordiklubi 

kuulumine ülemaailmse, üleeuroopalise või muu RV spordi katusorganisatsiooni 

liikmeskonda, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave (ESR PM 12 lg 14). 
 

Spordiklubi RV liikmesus - andmed esitab spordialaliit või –ühendus, kelle 

liikmeskonda spordiklubi kuulub, oma spordiala, distsipliini või tegevusvaldkonna 

raames või sisestab ESR spordiklubi esitatud või RV spordiorganisatsiooni avaldatud 

või esitatud usaldusväärse teabe alusel (ESR PM 18 lg 4¹).  

  



Esindatus RV spordiorganisatsioonis 

Füüsilise isiku kuulumine rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, 

spordiühenduse või spordiklubi institutsionaalse esindajana ülemaailmse, 

üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi katusorganiatsiooni 

juhtorganisse, komisjoni või eksertrühma või selle organisatsiooni auliikmeks 

olemist, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave (ESR PM § 12 lg 15). 
 

Spordiklubi RV esindatus - andmed esitab vastav spordialaliit või –ühendus, 

kuhu spordiklubi kuulub oma spordiala või tegevusvaldkonna piires 



RV liikmesuse andmed 
RV liikmesust omava spordiorg registrikood 

RV spordiorganisatsiooni: 

RV nimi, RV lühend, nimi eesti keeles 

tegevusulatus (maailm, Euroopa, muu) 

tunnustatus ROKi poolt (sisestab ESR) 

liikmesus GAISFis (sisestab ESR) 

veebilehe aadress 

Liikmeks vastuvõtmise aeg (aasta) 

Liikmesuse lõpp (aasta) 

 



RV esindatuse andmed 
Esindaja RV spordiorg esitanud Eesti spordiorg registrikood 

RV spordiorg RV nimi, kuhu, isik on valitud või nimetatud 

Esindaja isikukood, eenimi, perekonnanimi; kontakttelefon, e-post (piiratud 

jp teave),  

Organi liik (juhtorgan, komisjon, ekspergrupp – sisestab ESR) ja nimetus eesti 

ja inglise keeles 

Esindaja ameti-või aunimetus eesti ja inglise keeles, roll (liige, juht, asejuht, 

auliige – sisestab ESR), veeblink andmetele ja ametivolituste algus ja 

lõpp (kuu ja aasta) 

 



Kuidas ja kuhu andmeid esitada? 

www.spordiregister.ee 
 

Tähtaeg 1. september - 31. oktoober 
 

Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsiooni andmehalduril tuleb esitada 

eeltäidetud E-ankeet 

www.spordiregsiter.ee/admin 

juurdepääsu omab eelnevalt määratud andmehaldur või andmete sisestaja 

Andmete esitamine algab ESR poolt saadetud kirjaga või omaalgatuslikult 

 

http://www.spordiregister.ee/
http://www.spordiregsiter.ee/admin


Levinud vead? 

Eeltäidetud andmeid ei kontrollita üle, eriti: 

kontaktandmeid 

treenerite andmeid 

liikmeskonna nimekirja. 

Andmed sisestatakse ja muudatused salvestatakse, aga ankeeti ei 

esitata 

Personali tabel 

Uued liikmesorganisatsioonid ei jõua spordiregistrisse, eriti muud 

organisatsioonid, sest spordi katusorganisatsioonid ei teavita ega tegele 



TÄNAN! 

EESTI SPORDIREGISTER 

 Spordikoolituse ja –Teabe SA 

Tel 7 303 407, esr@spordiinfo.ee 

http://www.spordiregister.ee 

 

 

 

mailto:esr@spordiinfo.ee




Audentese spordigümnaasium 

2019-2020 

 

  



Spordialad ja treenerid 



Spordialad 

esimeses vahetuses  

 Korvpall – 32 kohta (14 T ja 18 P) Marko Parkonen, 

Rauno Pehka, Howard Frier 

 Laskmine – 5 kohta  Ain Muru  

 Maadlus – 13 kohta  Ivar Kotkas  

 Tennis –  9 kohta  Andrei Luzgin 

 Ujumine –  11 kohta    Siiri Põlluveer ja Aivi Kulla 



Spordialad 

teises vahetuses 

 Judo –  7 kohta   Aavo Põhjala 

 Kergejõustik – 29 kohta  Ants Kiisa, Heiko Väät, 

Tõnu Kaukis, Valter Espe 

 Käsipall – 14 kohta   Martin Noodla 

 Võrkpall – 30 kohta (16 T ja 14 P)   

 Peeter Vahtra, Raul Reiter 



Muude spordialade õpilased 

Golf       1 õpilane 

Jäähoki      1 õpilane 

Purjetamine    1 õpilane 

Saalihoki      1 õpilane 

Sõudmine     1 õpilane 

Iluvõimlemine    2 õpilast 

Triatlon      2 õpilast 

Vehklemine    2 õpilast 

KOKKU       11 õpilast 



Audentese spordigümnaasium 

2020-2035 

  



Uue riigihanke tingimused 

  

 Haridusteenus 

 Sporditeenus 

 Majutus 

 Toitlustamine 

 Spordimeditsiiniline teenindamine 

 

 

 



Haridusteenus 

 

• Gümnaasiumiteenust osutatakse vastavalt riiklikule õppekavale ja valdkonda 
reguleerivatele õigusaktidele 

 
• Üldiseks nõudeks õppursportlastele on vähemalt hea edasijõudmine kõigis 

kohustuslikes ja valikainetes ning gümnaasiumiõpilastele kohane käitumine 
 
• Gümnaasiumiteenuse osutamise aluseks on õppursportlase sooritatud 

sisseastumistest põhiainetes (inglise keel, matemaatika ja eesti keel) 
 
• Õppursportlastele nähakse õppeaasta jooksul ette spordipsühholoogilise 

nõustamise teenus, mis kuulub statsionaarse treeningtöö alla (sh 1 
antidopingu alane loeng) 
 

• Võimalus õppida ka E-gümnaasiumis kui igapäevaselt viibitakse välismaal või 
ei sobitu statsionaarne õppetöö vorm 
 

 

 

 

 

 



Sporditeenus 

Sporditeenust osutatakse kokku 200-le õppursportlasele Tallinnas ja 
Otepääl 
2020/2021. õppeaastal osutatakse sporditeenust järgmistel spordialadel: 

Tallinnas kergejõustik, korvpall, käsipall, võrkpall, judo, maadlus, laskmine, 
tennis, ujumine 

Otepääl jalgrattasport, murdmaasuusatamine, kahevõistlus, suusahüpped, 
laskesuusatamine, orienteerumine 

PS – muud alad kokkuleppel! 

Täiendavates spordialades lepivad Audentes, HTM ja EOK kokku kooli 
vastuvõtukomisjoni koosoleku toimumise ajaks 

 



 

•Sporditeenuse osutamise  kestus on 40 nädalat ehk 200  päeva, 
mis koosneb 35 nädalast ehk 175  päevast statsionaarsest 
treeningperioodist ja ühtib üldharidusliku õppeperioodiga, 5 
nädalast ehk 25 päevast treeningkogunemistest ehk laagritest. 
Sporditeenuse kasutamine tagatakse õppursportlastele ka 
nädalavahetustel (ÜKE) 

 
•Õppepäev peab võimaldama kahte treeningukorda ning kahe 
treeningukorra vahele peab jääma vähemalt 4 tundi (á 60 min.). 
Treeningukorrad peavad olema ratsionaalselt ühendatud 
üldharidusliku õppetööga. Kolmapäev ja reede on 1 treening – 
hommikuti 
 

 
 

 

 



 
•Audentes tagab treeningute läbiviimisel kasutatavates 
spordihoonetes ja –rajatistes erialase esmase spordivarustuse, mis 
on vajalik treeningute läbiviimiseks ning mis kuulub tavapäraselt 
vastava spordihoone või –rajatise juurde 

 
•Õppursportlaste arv treeningrühmas peab olema korvpallis 12 kuni 
16. Audentese ja EOK vahelise kokkuleppega on võimalik teha 
erandeid. Üldkehalise ettevalmistuse tundides ei ole õpilaste arv 
treeningrühmas piiratud 
 

 

 



Treenerid 

  Spordiala vastutava treeneri kutsekvalifikatsioon  peab olema 
 vähemalt kutsetasemel EKR 6 –  vanemtreener 

 Treenerid kinnitatakse ametisse tähtajaliselt kuni 3 aastaks, 
valiku teeb ühiskomisjon, mis koosneb Audentese, EOK ja 
spordialaliidu esindajatest 

 Konkursi treeneri ametikohtadele kuulutab välja Audentes. 
Treenerid hakkavad tööle töölepinguga Audentese Koolide 
SA-s 

 Audentese Koolide SA-s treeneri tööaeg nädalas 35h, millest 
kontakttunde 21 

 

 



Majutus 
• Õppursportlaste nimekirja arvatud majutatakse nende sooviavalduse korral õpilaskodus 

tasuta  
 
• Ühte tuppa majutatakse kuni kaks õppursportlast 
 
• Majutatud õppursportlastele tagatakse kaasaegsed pesemisvõimalused (kaasa arvatud 

võimalus pesta ja kuivatada riideid) ja tualettruumid. Lisaks on kord nädalas ka saun 
 
• Tubades vahetatakse voodipesu vähemalt üks kord nädalas 
 
• Ühiselamu piires tagatakse tasuta WiFi kasutusvõimalus 
 
• Majutamine tagatakse õppursportlastele õppeaasta jooksul vähemalt 270 ööks. Sellesse 

perioodi on arvatud üldharidusliku õppeperioodiga kattuva statsionaarse treeningtöö 35 
nädalat ja vähemalt 25 päeva treeningkogunemisi 

 
• Majutusteenuse kasutamiseks sõlmivad õppursportlane ning tema seaduslik esindaja ja 

Audentes lepingu 
 

 
 

 



Toitlustamine 

• Õppursportlaste nimekirja arvatud sportlasi toitlustatakse nende 
sooviavalduse korral tasuta kooli sööklas 

 
• Toitlustamine toimub õppe- ja laagripäevadel neljal korral päevas: 

hommikusöök, lõunasöök, oode ja õhtusöök. Söökide ajad peavad 
võimaldama kahe treeningukorra ja üldharidusliku õppetöö ratsionaalset ja 
paindlikku ühendamist, samuti tuleb võimaluste piires arvestada 
erivajaduste ja -soovidega (taimetoitlased, noormeestel ja neidudel või eri 
spordialadel erinev energiavajadus jms.) 

 
• Nädalavahetustel on toitlustus tagatud kolmel korral päevas ainult juhul, 

kui õppursportlane veedab nädalavahetuse õpilaskodus.  
 

 



Spordimeditsiiniline teenindamine 

• Õppursportlaste nimekirja arvatud sportlastel avatakse tervisekaart, kuhu 
kantakse terviseuuringute tulemused ja õppursportlased on 
spordimeditsiinispetsialistide pideva järelevalve all  

 
• Esmane spordimeditsiiniline teenindamine tagatakse õppursportlastele tasuta 
 
• Kõik õppursportlased läbivad kaks korda õppeaastas korralise 

tervisekontrolli, mis koosneb vähemalt anamneesist ja füüsilistest uuringutest, 
antropomeetrilistest mõõtmistest, nägemise kontrollist, hingamissüsteemi 
uuringutest, vere kliinilistest uuringutest, elektrokardiograafiast (EKG), 
koormustestist koos EKG-ga ja hapnikutarbimise määramisest 

 



•Õppursportlaste spordimeditsiinilise teenindamise hulka kuulub ka 
toitumise jälgimine, haiguste ennetamisele suunatud tegevus ja 
haiguste ravi, treenerite abistamine treeninguplaanide ja -
koormuste kavandamisel ning realiseerimisel, hammaste seisundi 
ülevaatus ja vajadusel ravile suunamine, haigus- ja sporditrauma 
järgne taastusravi ning füsioteraapiliste ja teiste 
taastumisprotseduuride korraldamine 
 
•Õppursportlastele tagatakse üks kord nädalas lihashooldus ning 
treeningust taastumist kiirendava aparatuuri, muuhulgas 
seljavenituspink, jäävann, külma-, sooja- ja kompressioonravi 
seadmete ning lihaste hooldusrullide kasutamise võimalus 

 



Tänan tähelepanu eest 

Selleks, et optimaalselt toetada õppursportlaste 

PIKAAJALIST ARENGUT on väga oluline just koostöö 

teie kui alaliidu ja treeneritega. 

Tuginedes ühistele väärtustele ning ühiselt 

panustades saame pakkuda parimat 

arengukeskkonda 



Eesti kultuurkapital 

Kehakulltuuri ja spordi sihtkapital 



jaotused 

20. VEEBRUARIKS  

 

20. MAIKS (SIIA JAOTUSESSE KA „ELA JA SÄRA“) 

 

20. AUGUSTIKS 

 

20. NOVEMBRIKS (SIIA JAOTUSESSE KA 

„AASTAPROJEKTID“, „PEAPREEMIA“, „AASTA 

PREEMIAD“, „ELUTÖÖPREEMIA“) 



Stipendiumid 
„Noor ja andekas“ stipendium  650€ 
ON MÕELDUD 14.-18.AASTASTELE NOORTELE ANDEKATELE SPORTLASTELE 

(taotluse esitamisel vajalik alaliidu kaaskiri kui ei ole esitatud alaliidu enda poolt) 

 

„Sportlasestipendium“     1 000€ 
ON MÕELDUD 18.-23.AASTASTELE SPORTLASTELE (Sportlase stipendium 

eraldatakse sportlastele, kes ei saa Eesti Olümpiakomitee A-, B- 

või C-taseme olümpiaettevalmistuse toetust) 
 

STIPENDIUMI KANDIDAATE SAAB ALALIIT ESITADA ÜHTE JAOTUSESSE 

MAKSIMAALSELT KAHE SPORTLASE KOHTA! 

 



Lisaküsimused tea.Kilch@kulka.ee 
 

TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 

 

mailto:tea.Kilch@kulka.ee


Hotell IBIS  
 

Madis Laid 



Järgmine infotund 
29. oktoober 


