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Olümpiakomitee info

• Uued juhid
• Margus Kiiver – EOK turundusjuht alates 03.aprill

• Aavo Põhjala- Judoliidu president

• Kristi Jeenas – Autospordi Liidu spordikoordinaator

• „Märka järgnevat põlvkonda“ 12.aprill

• Täiskogu 17.mai



Uued medalid 2017 ja 2019 -

Võimalik saada alates 27.märts

Kogu info Nataljalt



EOK koolitusprogramm stardib

1. etapp: kommunikatsiooni alusoskused

• Kommunikatsiooni planeerimine ja meediasuhted – Maris 
Lindmäe

• Spordi- ja sotsiaalmeediafoto – Joosep Martinson

• Video (meedias ja sotsiaalmeedias) – Ester Vaitmaa ja Taavi Arus

2. etapp

• Loo jutustamine (story-telling) ja kanalite valik

• Küsitlemis- ja kuulamistreening / intervjueerimistreening

• Sponsor- ja kogukonnasuhted

• Enesekehtestamine ja läbirääkimisoskused (sh kaameratreening)

• Sotsiaalmeedia ja kodulehe optimeerimine otsingumootoritele



Alusoskuste blokk

Kommunikatsiooni planeerimine: N, 13. aprill

Videokoolitus: N, 20. aprill, mais

Fotokoolitus: T, 25. aprill, mai

• 10-12 inimest grupis

• Max 2 inimest igast org-st

• Hind keskmiselt: 25 eurot



Neljapäev, 6. aprill

• ROKi ja ÜRO üldkogu algatus (al. 2013): 
International Day of Sport for 
Development and Peace

• Eestis: Sportlased koolikiusamise vastu

• www.april6.org

http://www.april6.org/


#whitecard



Akadeemilise Spordiliidu info



XXIX suveuniversiaad

• 19.-30. august 2017 Taipeis

• Jalgpall, judo, iluvõimlemine, 
kergejõustik, korvpall, lauatennis, 
sportvõimlemine, taekwondo, 
tennis, tõstmine, ujumine, veepall, 
vehklemine, vettehüpped, võrkpall

• Golf, sulgpall, pesapall, 
rulluisutamine, vibulaskmine, wushu

• Piljard - demonstratsioonala



Üldised tingimused

• Osalemistasu – 10 eurot päev osaleja kohta

• FISU registreerimismaks – 20 eurot osaleja 
kohta

• Lennupiletid – 800-1100 eurot

• Pagasitasu, kindlustus

• Igal spordialal treener, team-leader

• Õigeaegne kohale saabumine



Finantseerimine 

• EASL finantseerib:

• Üldjuhtkond

• 2 füsioterapeuti

• Tiitlivõistlustel medali võitnud 
sportlased

• EASL finantseerib osaliselt:

– Eesti koondise liikmed (osalemistasu, 
FISU maks)

– Spordialade team-leader (osalemistasu)



Kohtunike tasud

Spordiala Tasu

Baseball 1000.- € võistkond

Korvpall 1900.-€ võistkond

Sportvõimlemine 350.- € sportlane

Iluvõimlemine 310.- € sportlane

Vehklemine 160.- € sportlane

Jalgpall 2000.- € võistkond

Judo 120.- € sportlane

Taekwondo 120.- € sportlane

Võrkpall 1900.- € võistkond



Spordikorralduse kursus 

alaliitude klubidele

Jüri Järv

EOK infotund 21. märtsil 2017





Spordikorralduse kursus

aluseks Sport Administration Manual’i eestistatud tõlge;

• I osa Olümpialiikumine

• II osa Väärtused

• III osa juhtimine

Juhtimisoskused

Organisatsiooni sise- ja väliskeskkond

Ressursside juhtimine

Protsesside juhtimine

• IV Tippsportlaste arendamine

• V Olümpiamängud



Senine tegevus

• 2013-2016 maakondades;

• igal aastal 4 maakonda;

• kokku 378 osalejat, 23,6 

inimest koolituse kohta.



Pakkumine alaliitudele

• Spordikorralduse kursus alaliitude klubidele;

• kuni 5 tk aastas, alates 2017 (ja nii kaua kui vaja);

• alaliitude kaupa eraldi ja/või mõned alaliidud koos;

• maht 30 akadeemist tundi;

• programm:

⅓ Olümpialiikumine, väärtused ja struktuur;

⅓ spordiorganisatsioonide juhtimine;

⅓ konkreetse grupi (alaliidu) poolt soovitav.



Pakkumine alaliitudele

• kursus kuni 30le osalejale;

• vähemalt 40% naisi;

• kaks kahepäevast osa, ideaalis R ja L;

• alaliidu poolse teemade rõhuasetusega;

• alaliidu poolt soovi(ta)tud kohas koos 

toitlustamisega;



Pakkumine alaliitudele

• kursuse kulud katab Olympic 

Solidarity ehk see on alaliitudele 

ja osalejatele tasuta;

• esimene kursus (kasvõi kevadel või 

suvel 2017).



Kõikidele küsimustele on 

vastused



Huvitatutel palun 

pöörduda



Järgmine infotund 

18. aprill kell 11.00 


