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EESTI TEHNIKA- JA SPORDILIIT
ARENGUKAVA AASTATEKS
2016-2019

1. MISSIOON
Eesti Tehnika- ja Spordiliidu (edaspidi ETSL) põhitegevus on suunatud mudeli- ja raadiospordi alade
arendamisele Eestis. Selleks ühendab ta nende aladega tegelevaid klubisid, ühendusi, seltse, ja alaliite
ühistegevuseks, esindab neid alasid Eesti Olümpiakomitees ja teistes riiklikes struktuurides ning
koordineerib nende alade tegevust nende arendamise ja jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil.

2. VISIOON
ETSL liikmeskonda kuuluvad automudeli-, laevamudeli- ja raadiospordiga tegelevad klubid ning
alaliidud, kes on ka vastavate 5 rahvusvahelise organisatsiooni liikmed. Liidu tegevuse võtmeküsimuseks
aastatel 2016-2019 saab olema jätkuvalt kõigil nimetatud aladel uute tegelejate leidmine, mille
saavutamiseks on peamine tähelepanu pööratud järgmiste küsimuste lahendamisele:
1. Paremate võimaluste leidmine nende alade propageerimisele noorte hulgas, pöörates enam tähelepanu
nii treeneritöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele kui ka klubide materiaalse baasi täiustamisele ja
edasiarendamisele.
2. Noortes tehnikahuvi äratamine käsikäes nende hilisema elukutse valiku suunamisega. Noortele
peaks tähendama mudeli- ja raadiospordi aladega tegelemine ühelt poolt huvitavat ja meeldivat
tegevust, mille käigus suureneb nende osavus ja meisterlikkus ning teiselt poolt annab see vajalikke
kogemusi elule ettevalmistumise protsessis.
3. Mudeli- ja raadiospordi alade efektiivsema koostöö korraldamine avaliku suhtluse valdkonnas läbi
ühiste ettevõtmiste nende alade populariseerimiseks. Samuti aktiivsem võimaluste otsimine oma
tegevuste meedias kajastamiseks.
4. Suurema tähelepanu ja professionaalse abi osutamine just noortegruppidega töötavatele treenerjuhendajatele nende suunamise, nõustamise ja inspireerimise kaudu noortega tehtava töö muutmiseks
loomingulisemaks, huvitavamaks ja tulemuslikumaks.
5. Treener-juhendajate parem ettevalmistus loob eelduseid tegelejate ja treeninggruppide arvu
suurenemisele. ETSL liikmeteks perioodi alguses on 6 organisatsiooni, millised omakorda ühendavad
ühtekokku ca 750 tegelejat, siis perioodi lõpuks on ETSL eesmärgiks nii liikmesorganisatsioonide arvu
kui ka tegelejate arvu jätkuv kasv.
6. Läbiviidavate ühiste õppe- ja koolituspäevade eesmärgiks nii treeneritele kui ka sportlastele on tõsta
nende kvalitatiivset taset. Eelmisest arenguperioodist on meil kaasa võtta terve rida sädelevaid
sportlikke tulemusi ja kogemusi nende saavutamisest. Aktiivne kogemuste vahetus aitab säilitada juba
saavutatut ja kiirendada arengut neil, kes maailma tippu pole veel jõudnud, aga teevad selle nimel
süsteemset tööd.

3. TEISED STRATEEGIAD
ETSL eesmärgiks on spordielu ja huvitegevuse korraldusest lähtuvate muutustega kaasas käia ning
kasutada neid oma arengu suunamiseks. Samuti hoida pideva tähelepanu all treenerite ettevalmistuse
ning täiendkoolituse korraldamise protsess, et vajadusel olla suunajaks ja abistajaks vastavalt
vajadusele.

1

4. SUURIMAD SAAVUTUSED
Automudelisport 2012-2015.
Kiirusautomudelite rahvusvahelistel võistlustel oleme saavutanud kõrgeid kohti ja võitnud medaleid nii
individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses. Eesti võistkond on viimased 16 aastat olnud EM ja
MM võistluste võistkondlikus arvestuses vähemalt esikolmikus ja lisaks alates 2000.a. kuni siiani on
võidetud järjest kõigil aastatel Euroopa MV arvestuses iga klassi parimate kiiruste summa karikas
„Europapokal“. Hetkel hoitakse Eesti sportlaste poolt 3 kehtivat maailmarekordit viiest ning 4
Euroopa rekordit kuuest. Igal aastal on viidud läbi vähemalt üks rahvusvaheline võistlus ning 2015.
aastal korraldati Tallinnas kiirusautomudelite Euroopa karikavõistluste teise etapi võistlused.
Raadioteel juhitavate automudelite 2015. aasta Euroopa MV võideti meie noorsportlase poolt
üldarvestuses (sh täiskasvanud) kuldmedal.
Laevamudelisport 2012-2015.
Igal aastal on viidud läbi vähemalt üks rahvusvaheline võistlus ning 2015. aasta MM-il saavutati
kestvussõidu noorteklassis 6. koht.
Raadiosport 2012-2015.
Lühilaineside 2013., 2014. ja 2015. a Euroopa meistrivõistlustel võideti individuaalne esikoht 2015. a
ning hõbemedalid 2013. ja 2014. a.

5. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
TUGEVUSED (organisatsiooni sisemised)

NÕRKUSED (organisatsiooni sisemised)

1. Üleriiklik tegevus
2. Maailmaklassi kuuluvad sportlased
3. Rahvusvahelise tegevuse kogemused
4. Kõrged sportlikud saavutused
5. Ühendab paljudel aladel töötavaid inimesi

1. Madal finantseeritus
2. Vähene motivatsioon
3. Treenerite ebapiisav arv
4. Vähene töö noortega
5. Ebapiisav marketing

VÕIMALUSED (organisatsioonivälised)

OHUD (organisatsioonivälised)

1. Meediatoetuse leidmine
2. Sponsorite abi
3. Alade professionaalsem propageerimine ja
metoodiliste juhendite ettevalmistamine
4. Rohkem tegelejaid
5. Riigipoolse huvi suurendamine

1. Treener-juhendajate madal tasustamine
2. Vähene riigipoolne tugi
3. Ebapopulaarsuse teatud süvenemine
4. Tegelejate vananemine ja järelkasvu
pidurdumine
5. Tehnikaspordiga tegelemine on kulukas

6. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED
6.1. EESMÄRK 1:

Liikmesorganisatsioonide arvu ja mudeli- ning raadiospordiga tegelejate arvu kasv.
Indikaatorid:
Perioodi alguses liikmesorganisatsioone 6.
Perioodi alguses tegelejaid ca 750, neist 300 noored.
Olulisemad tegevused:
Jätkata tööd sidumaks Eestis auto- ja laevamudelispordiga ning raadiospordiga tegelevaid klubisid
ühistegevuseks ja leidmaks uusi huvitatuid, keda võiks köita nende aladega tegelemine.
Hakata korraldama regulaarseid üritusi mudeli- ja raadiospordi alade propageerimiseks.
Paremini sünkroniseerida mudeli- ja raadiospordi alade vahelist avalikkussuhete alast koostööd.
Leida rohkem võimalusi oma tegevuste meedias kajastamiseks.
Tõhustada oma tegemiste ja saavutuste tutvustamist interneti teel.
Uute tehnikaringide tekkele kaasaaitamine ja abi uute klubide materiaalse baasi täiustamisel.
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6.2. EESMÄRK 2:
Treener-juhendajate koolitamise ja atesteerimise protsessi aktiviseerimine ning noortega töötavate
treener-juhendajate ja tehnikaringide arvu suurendamine.
Indikaatorid:
Perioodi alguses oli meil kõigi mudeli- ja raadiospordi alade peale kokku kaks 3. ja üks 5. astme
atesteeritud treener.
Perioodi alguses oli meil 25 treener-juhendaja all kokku 25 noortega töötavat tehnikaringi.
Olulisemad tegevused:
Aktiivne seda tööd tegevatele treener-juhendajatele taseme- ja täiendkoolituste korraldamine ja
kutseeksamite sooritamine.
Treener-juhendajate pidev erialane täiendamine kogemuste vahetamise kaudu.
Uute treener-juhendajate leidmine ja töö nendega treenerikutseni jõudmiseks.
6.3. EESMÄRK 3:
Säilitada kiirusautomudelistide juhtiv positsioon maailmas.
Indikaatorid:
Viimastel 2013. a maailmameistrivõistlustel võitsime 3 individuaalset kuld-, 1 hõbe- ja 1
pronksmedali 5-st kavas olnud mudeliklassist.
Viimastel 2015. a Euroopa meistrivõistlustel võitsime lisaks võistkondlikule esikohale 4 individuaalset
kuld-, 1 hõbe- ja 1 pronksmedali 6-st kavas olnud mudeliklassist.
Olulisemad tegevused:
Motiveerida tänaseid tippsportlaseid jätkama.
Tegeleda aktiivselt järelkasvu aitamisega tippsporti.
Kiirusmudelitega tegelevate huviringide toetamine standardmudelite kokkumonteeritavate
komplektide koostamise ja keerulisemate detailide valmistusabi pakkumisega.
6.4. EESMÄRK 4:
Teiste auto- ja laevamudelispordi alade tulemuste paranemine rahvusvahelisel tasandil.
Indikaatorid:
Raadioteel juhitavate automudelitega on Eesti sportlased peale ühe erandi oma EM tulemustelt
kõigis kategooriates hetkel teise saja alguses ca 150 osaleja hulgast mudeliklassi kohta.
Juhtraja automudelitega on Eesti sportlased saavutanud MM võistlustel parimaid kohti teise kümne
alguses ca 100 osaleja hulgast mudeliklassi kohta.
Laevamudelispordis raadioteel juhitavate kestvusmudelitega on Eesti sportlased olnud 30.-40. koha
vahemikus ca 70 osaleja hulgast ja koopiamudelitega esimeses kümnes ca 20 osaleja hulgast.
Olulisemad tegevused:
Hakata korraldama regulaarseid õppepäevasid nii treeneritele kui ka sportlastele kogemuste jagamise
eesmärgil.
Sportlaste parem motiveerimine ja rohkem materiaalset toetust neile, kes oma tulemustega on
näidanud jätkuvat arengut.
6.5. EESMÄRK 5:
Raadiospordi alade tulemuste paranemine rahvusvahelisel tasandil.
Indikaatorid:
Raadiospordi tulemused on suurtel rahvusvahelistel võistlustel nii meeskondlikus kui ka
individuaalarvestuses jätkuvalt Euroopa ja maailma esikümnes.
Raadioorienteerujad on saavutanud individuaalseid esikohti ja meeskondliku II ja III koha
Põhjamaade meistrivõistlustel.
Olulisemad tegevused:
Hakata korraldama regulaarseid õppepäevasid nii treeneritele kui ka sportlastele kogemuste jagamise
eesmärgil.
Sportlaste parem motiveerimine ja rohkem materiaalset toetust neile, kes oma tulemustega on
näidanud jätkuvat arengut.
Metoodiliste juhendite väljatöötamine
Maakondlike klubide ja koolide juures tegutsevate ringide tegevuse toetamine.
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6.6. EESMÄRK 6:
Auto- ja laevamudelispordi ning raadiospordi alade rahastamise parandamine.
Indikaatorid:
Rahastamise hetkeseis tagab küll mudeli- ja raadiospordi alade jätkusuutlikkuse, kuid kahjuks ei taga
normaalset arengut maailma eliidi hulka jõudmiseks ja seal püsima jäämiseks.
Olulisemad tegevused:
Anda tehnikaklubidele professionaalsemat abi tegevuste rahastamise võimaluste üle.
Aktiivsemalt esitada taotlusi rahaliste toetuste saamise kohta.
Parandada mudeli- ja raadiospordi alade turustustegevust, otsida sponsoreid plaaniliste tegevuste
toetamiseks ja tehnikaklubide materiaalsete baaside täiustamiseks ja edasiarendamiseks.

7. AASTANE TEGEVUSPLAAN
1. Võistlustest osavõtt vastavalt koostatud plaanidele ja eelarvetele. Võistlus- ja treeningsõitudele
toetuste leidmine.
2. Teiste rahvusvaheliste ja kohalike võistluste korraldamine Eestis vastavalt koostatud plaanidele.
Võistluste heatasemeliseks läbiviimiseks toetuste leidmine.
3. Treenerite kvalifikatsiooni tõstmine ja esimeste treenerite atesteerimine vastavalt olukorrale.

8. EELARVE
Hetkel riigi poolt eraldatav toetus tagab küll auto-, laeva ja raadiospordi alade eksisteerimise, kuid
mitte rahvusvahelisel võistlustel saavutatud tulemuste olulise paranemise. Sponsorite toetuse leidmine
teatud mahus ei ole küll mitte võimatu, kuid meie puhul jääb see ikkagi juhusliku iseloomuga abiks,
millele kindlalt lootma jääda ei saa. Omalt poolt sooviksime esimeses järjekorras rohkem toetada
sportlasi, kes esindavad riiki rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja luua paremaid võimalusi just neile, kes
eelneval aastal saavutasid neil võistlustel kõrgemaid kohti. Kui seda õnnestuks aasta aastalt
järjepidevalt ellu viia, siis mõjutaks see kindlasti sportlaste suhtumist saavutamaks suurvõistlustel
paremaid kohti. Oleme seisukohal, et sportlaste poolt panustatud isiklike ressursside kõrvale oleks
siiski vaja rohkem tsentraliseeritud toetust selleks, et luua laialdasem alade kandepind ja parem
sportlaste ettevalmistamise süsteem.
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