IX Eesti Spordi Kongressi ettepanekud
Team Estonia loomine

Rahvusvaheliselt kõrgetasemeline tippsport täidab riigile olulisi ühiskondlike eesmärke.
Kui Eesti sportlane võidab tunnustatud rahvusvaheliselt tippvõistlustelt medali, on sellel laiem
ühiskondlik mõju:
•

•

•

Rahva ühtekuuluvustunde ja sidususe suurenemine. Rahvusvaheliselt edukad tippsportlased
toovad ühise Eesti lipu alla nii eri emakeelt kõnelevad kui eri sotsiaalse taustaga ja erinevate
eluvaldkondade inimesed. Kuldset kettakaart ja WRC ralli viimast, otsustavat kiiruskatset
jälgib kogu rahvas. Uhkuse tunne ja positiivne emotsioon ühendab. Esmapilgul pehmed
väärtused, mis loovad olulise aluse ühtsele rahvustundele ja ühiskondlikule stabiilsusele.
Tippsportlased on aktiivselt eeskujuks liikumisharrastuse edendamisel. Laste ja täiskasvanute
vähene liikumine on tõendatult üheks oluliseks tervishoiukulude kasvamise ja töövõime
alanemise põhjuseks. Läbi tippspordi edendamise ja selle kaudu kerkivate eeskujude tõuseb
rahva üldine positiivne meelestatus spordi ja liikumisega tegelemiseks ning seeläbi eluviisi
tervislikumaks muutmiseks. Sellel on otsene positiivne mõju tervelt elatud eluaastate
suurendamisele ning rahva parema töövõime säilimisele. Kokkuvõttes saavutatakse riigile
olulisi, sealhulgas rahas mõõdetavaid positiivseid tulemusi.
Osalemine tippspordis rahvusvahelisel areenil suurendab Eesti riigi tuntust maailmas.

Probleemid
•
•
•

•
•
•

Puudub selge ühiskondlik kokkulepe tippspordi rolli ja vajalikkuse osas. Tippspordi
potentsiaali riiklikult oluliste teemade edendajana ei kasutata täielikult ära.
Tippspordi killustatus ja projektipõhisus. Viis, millega oleme seni tulemusi saavutanud, ei ole
enam jätkusuutlik.
Siirdumine juunioride vanuseklassist täiskasvanute klassi, professionaalse ettevalmistuse ja
õpingute ühildamine, tihti majanduslik toimetulek kui täiskasvanute konkurentsis pole
tulemusi veel jõudnud saavutada.
Süvenev mahajäämus absoluuttaseme rahvusvahelisest tipust
Puudub efektiivne tippspordi ettevalmistussüsteem, keskne koordinatsioon, ühtsed
kvaliteetsed tugiteenused ja piisav rahastus püsimaks rahvusvahelises konkurentsis.
Teised, Eestiga sarnase kultuuriruumiga ja demokraatliku ühiskonnamudeliga riigid
panustavad riiklikult tippsporti.

Lahendus
•
•

•
•
•

Eestis on valdavalt teadmised ja võimalused tipptulemuste saavutamiseks olemas.
EOK on koostanud laiahaardelise programmi ’Team Estonia’, mille raames luuakse
tippsportlastele toetussüsteem ning tagatakse kõrgtasemel tingimuste ja tugiteenuste
saadavus.
Team Estonia tegevust juhib EOK, projektil on oma eelarve.
Projekt käivitub 2019 ja algfaasi rahastus on kindlustatud. Projekti täies mahus ellu viimine
peaks toimuma viie aasta jooksul.
Algfaasis kasvavad rahalised toetused tänase tippspordi süsteemi kohaselt. Alustatakse
detailse programmi loomisega.

•

•
•

•
•

Esimesel aastal investeeritakse 1 miljon eurot, kokku on projekti maksumus esimesel aastal
1,4 miljonit eurot. Esialgse plaani kohaselt suurenevad C-taseme sportlaste ja noorte
toetused, samuti kasvab võistkonnaalade toetus ning mitteolümpiaalade toetus. Lisandub
noorte tippspordis tegutsevate treenerite toetus.
Tugiteenuste osas panustatakse esmajärjekorras meditsiiniteenustesse. Kõikidele Team
Estonia liikmetele tagatakse spordimeditsiini teenuste süsteemne kättesaadavus.
Järgnevatel aastatel on vajalik iga aastane kuni 5 miljoni euro suurune lisarahastus, et viia
ellu täiemahuline tippspordi programm. 2023. aastal on ’Team Estonia’ planeeritud täismaht
19,2 miljonit eurot aastas.
Tippsport täidab teadlikult ühiskondliku tellimust, on eeskujuks ja inspireerib ühiskonda.
Eesmärk on medalite võitmine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

