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1. Sissejuhatus 

Eestimaa pinnal on kasutatud paati nii kaua kui ajalugu inimese asumist siin mäletanud 
on. Veesõidukeid haavapuust haabjast viikingi noolja laevani on meie esivanemad vee peal 
liikumiseks kasutanud nii igapäevases elus, reisimiseks kui ka sõjaretkedel, milledest kuulsaim oli 
teisel pool Läänemerd Svea kuningriigi pealinna Sigtuna vallutamine. 

Akadeemiline sõudmine pole kunagi olnud massiline spordiala ja on edenenud vaid selle 

ala fanaatikute eestvedamisel. Teise ilmasõja järgsetel aastatel tõstsid sõjatulest räsitud spordiala 
kõrgele sporditaevasse fanaatikutest treenerid Erich Seiler, Evgeni Fridolin, Mihkel Leppik ja Jüri 
Kurul. Tänu nende meeste jäägitule pühendatusele oleme jõudnud tänaseks tasemele, mida ei pea 
kellegi ees häbenema. 

Meie väikese riigi sõudjatel on ette näidata medal olümpiamängudelt, medalid 
maailmameistrivõistlustelt ja arvutu hulk medaleid kunagise suurriigi esivõistlustelt, kelle koosseisu 
kuulusime. Oleme suutnud üle saada riigi taasiseseisvumise algusega tekkinud ajutisest 
mõõnaperioodist ja vaatame julge, teotahtelise pilguga tulevaste suurvõistluste poole. 
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2. Olukorra hinnang 

2.1. Sõudesport ajaloolisest aspektist 

101 aastat pärast esimese sõudeklubi asutamist Tartus saavutas Raul Arnemann Montreali olümpial 

1976. aastal kolmanda koha. Jüri Jaansoni suursaavutused maailma sõudeareenil - 
maailmameister 1990, maailmakarikavõitja 1990, 1995 - tegid temast vaieldamatu liidri ja 
vabariigi parima sõudja. 
1991 aastal liitus Eesti Sõudeliit rahvusvahelise sõudeorganisatsiooni - FISA-ga. Iseseisva Eesti 
parimateks sportlikeks saavutusteks maailmaareenil on Priit Tasase -Roman Lutoškini neljas, Jüri 
Jaansoni viies koht Barcelona olümpiamängudel (1992) ja kuues koht Sydney OM-il (2000), 
Leonid Gulovi - Andei Silini üheksas koht Sydney OM-il, Tõnu Endreksoni - Silver Sonntaki 
pronksmedal üliõpilaste maailmameistrivõistlustel 1998. aastal ja Jarek Mäestu-Indrek Petersoni 
pronks 2002 aastal.. Leonid Gulovi maailmameistritiitlid noorte vanuseklassis 1998, 1999 
aastast ning juunioride klassis 2000 aastal koos Andrei Silini ja 2001 aastal koos Tõnu 
Endreksoniga paarisaeru kahepaadil sõites. 

2.2. Sõudespordi populaarsus 

Iga spordiala, nii ka Sõudespordi arendamisel ja edasiviimisel tuleb lähtuda konkreetse ala 
populaarsusest. Populaarsus ei tähenda käesolevas mõistes ei harrastajate hulka, ega ka spordiala 
võistluste külastajaid, vaid konkreetselt rahva hinnangut spordialale, sportlaste saavutamise 
tunnustamist ja selle spordiala olemasolu teadvustamist. Sõudmine on sellest vaatevinklist 
õnnelikus positsioonis, sest Eesti taasiseseisvuse esimestel aastatel kui rahvas janunes nn. "Oma" 
kangelaste järele oli just Eesti käesoleva aja tuntuima sõudja Jüri Jaansoni kõrgperiood. 
Vaatamata sellele, et sõudevõistlused ei ole vaatajatele atraktiivsed, seda võistluste pika distantsi -, 
suhteliselt pika võistluste ajakava tõttu respekteeritakse sõudesporti ilmselt kõrgemalt kui teisi 
nn. Mitte publiku magnetite hulka kuuluvaid spordialasid. Lisaks sellele, et sõudespordil on 
viimase 12 aasta jooksul alati olnud sportlasi, kes on kuulunud maailma 10 parima hulka omas 
võistlusklassis, tuleb sõudespordile kindlasti kasuks ka fakt, et sõudmist peetakse intelligentsete 
inimeste spordialaks. Seda ühest küljest arvatavasti Oxfordi ja Cambridge ülikoolide alates 1829 
aastast toimuva kuulsa regati tõttu, kui ka sellepärast et maailma sõudjate seas on neid, kes on 
saanud tuntuks ka muudel aladel. Parim näide siinkohal on ehk tundud raamatu "Teie Laps" autor 
Benjamin Spok. 

Eestis ringi vaadates on näha, et sõudespordi populaarsus on piirkonniti erinev. Pärnu, kes oma 
geograafilise asendi tõttu on üks ideaalsemaid kohti sõudespordiga tegelemiseks Eesti on selle 
spordiala populaarsus ehk loogiline. Lisaks on seda läbi aegade aidanu tõsta 
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Pärnus kaks tegutsevat sõudeklubi. Samas teeb Pärnus sõudespordi populaarsuse jätkuva kasu 
raskeks fakt, et Pärnus on ka palju teisi populaarseid spordialasid ning nende tipptasemel 
viljelejaid. 

Samas Narvas, kus on suhteliselt kesised looduslikud tingimused sõudespordiga tegelemiseks, 
ning lisaks ka ebamugavused, mis on seotud Narva jõge pidi kulgeva Eesti- Vene riigipiiriga on 
sõudmise populaarsuse taga kaks hoopis muud faktorit. Esiteks Narvast pärit sõudjate väga kõvast 
klassist saavutused noorte ja juunioride klassis. Leonid Gulovi noorte MM tiitel ja juunioride MM 
tiitel koos kohaliku sõudja Andrei Šiliniga. Teiseks kuna Narvas on piiratud kogus võimalusi 
sportimiseks, on sõudmine üheks väljundiks kuhu vanemad suunavad oma lapsed, et hoida neid 
eemal narkoprobleemidest. Samas on sõudmine populaarne ka noorte hulgas, kes ise otsivad 
endale tulevikuperspektiivi suhteliselt halva demograafilise situatsiooniga linnas. 

2.3. Sõudeklubide olukord 

Eesti sõudespordi hetkeseis ei ole eriti kiita. 
Käesoleval hetkel on Eesti Sõudeliidul 9 liiget - sõudeklubi, kellest 6 on keskendunud ka 

noorte ja sportlaste ettevalmistusele: 

Sõudeklubi  "Pärnu" asutati 1991 aastal. Klubi liikmeid 2002 aasta alguse seisuga ...........  

Klubi tegevus toimub 1950 aastatel ehitatud tolleaegse Pärnu "Dünamo" sõudebaasis. Hetkel on 
pooleli kohtuvaidlus tegevuse lõpetanud spordiklubiga "Põhjakotkas" klubi hoonete kuuluvuse üle. 
Klubi liikmetest vaieldamatult kõige tuntum - eksmaailmameister ja kahekordne MK võitja Jüri 
Jaanson. Klubisse kuuluvad ka juunioride 2001 aasta maailmameister Tõnu Endrekson, kes 1989 
aastal koos Silver Sontakiga saavutasid pronksi üliõpilaste MM-il. 2002 aastal võitsid Jarek 
Mäestu -Indrek Peterson üliõpilaste MM-il pronksi. Perspektiivikam noorsõudja - 2002 noorte MM 
5 koha omanik ühepaadil Oleg Vinogradov. 

Pärnu Spordikool "Kalev" sõudeklubi. Klubi omab Pärnu vasakul kaldal oma spordibaasi. 
Spordikool "Kalev" sõudmise- ja aerutamisesektsioon avati  1954a. ning 

2002 aasta alguse seisuga on klubis   .........  liiget. Klubi tuntumatest liikmetest väärib 

mainimist: Roman Lutoskin - Barcelona OM neljas paarisaeru kahepaadil. Reet Palm -1978 a. 
MM-i pronks naiste paarisaeru neljapaadil, üliõpilaste MM-i hõbe 1986 aastal naiste ühepaadi 
2000 ja 500 m distantsil. Andekad juuniorid Allar Raja, Martin Tarkpea, Evgeni Popelisin, Andrus 
Arula, Roman Raivet 

Narva Sõudeklubi "Energia" on asutatud 1975 aastal ja tegutseb Narva Spordikooli 
juures.   Käesoleva  aasta  alguse  seisuga  on  klubis    ........    liiget.  Klubi  tuntumatest 
liikmetest: Mitmekordne noorte ja juunioride maailmameister Leonid Gulov, Andrei Silin, kes 
saavutas koos Leonid Guloviga 2000 aasta Sydney olümpiamängudel 9. koha ning 2000 a. 
juunioride MM-il esikoha. 2002 aastal edukalt esineva paarisaerulise neljase koosseisu kuuluv Igor 

Kuzmin. 
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Tartus tegutsevad   Sõudmis- ja Aerutamiskeskus   "Tartu" ja   sõudeklubi "Aht" . SK 

"Aht" asutati  1990 aastal. Käesoleva seisuga on klubis   ..........  liiget. Klubi tuntumad 

liikmed:    — 

SAK Tartu asutati 1997 aastal. Klubis on ............  liiget. Tuntumad: 

Sõudeklubi  "Viljandi" loodi   1990 aastal. Käesoleva seisuga on klubis   ............  liiget. 
Tuntumad neist:   ..............................     Arenevad noored: Martin Graumann, Kristjan 

Türk. 

Sõudeklubi "Tallinn" loodi 1994 aastal. Käesoleva seisuga on liikmeid......... Tuntumad: 
Toivo Zoova, Priit Tasane. 

2.4. Sõudebaaside ja võistlusradade olukord 

Sõudespordi võistlusdistantsid Eestis. 

1974. aastal Pärnu jõele rajatud    FISA võistlusmäärustele vastav ja FISA tehnilise  

komisjoni tunnustuse saanud 2000 m pikkune B-kategooria võistlusdistants on praegu 

ainuke, millel 2000 m võistlusi korralda saab. 
Ühest küljest ideaalne looduslik akvatoorium, mis on kaitstud nii tuulte kui ka lainetuse 

eest, sest merelt tulev laine ei sumbub Pärnu vana silla juures olevas jõekäärus ja Pärnus 

valdavad edelatuuled kaitseb jõe vasakkalda hoonestus. Kuid asjal on ka negatiivsed 

küljed. Võistlusdistants on asub kesklinnas, millega kaasnevad ohud, et seoses Pärnu 

linna   liiklustingimuste   pingestumisega   võib   tekkida   olukord,   et   võistlusdistants 

lõhestatakse uue rajatava silla poolt. Samuti on erinevad äriringkonnad plaaninud Pärnu 

sadama laienemist võistlusdistantsi aladele. 
Pärnu jõel asuva võistlusdistantsi haldamise seisukohalt teeb selle mugavaks fakt, et 

sõudedistantsi finiš asub sõudeklubi "Pärnu" territooriumil, seega selle kaitsmine ja  

järelvalve on suhteliselt kergesti organiseeritav. 

Viljandi. Teoreetiliselt on võimalik veel üks asukoht Eestis, kuhu on mõeldav täis mõõdus 

võistlusdistantsi rajamine, selleks on Viljandi järv. Viljandi puuduseks on see, et distants läbib 
järve alasid, mis on sõudedistantsiks vähem sobilikumad oma avatusele tuultele ja ka distantsi 
sügavuse poolest. Majanduslikust seisukohast oleks sõudedistantsi rajamiseks vaja täiendavaid 
investeeringuid ning nende haldamine oleks kallim kui Pärnus. 

2.4.1. Sõudeklubide materiaalne baas. 

Sõudeklubide materiaalset baasi saab hinnata kahest seisukohast, see on baaside valmidus pakkuda 

sportlastele tingimusi treenimiseks ja harjutamiseks ning teisest küljest spordiinventari, 
kaasaarvatud võistlusvarustuse seisukord. 
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Sõudeklubi "Pärnu" spordibaas, asub 1960 aastatel ehitatud hoonetes, mis kuulusid tollel ajal 
spordiklubile "Dünamo". Spordibaasi hoonete seisukorda ei saa hinnata ideaalseks, kuid 
arvestades üldist olukord, võib anda hinde vähemalt rahuldav. Hiljuti avati kaasaegne jõusaal. 
Olukorda pingestab fakt, et spordibaasi territooriumi ja hoonete kuuluvuse üle käib kohtuvaidlus 
sporditegevuse lõpetanud klubiga "Põhjakotkas", kes ühte liini pidi spordiklubi "Dünamo" 
õigusjärglane. 
Sõudepaatide ja võistlusvarustuse seisukohast on klubi koos sponsorite, Eesti Sõudeliidu ja Pärnu 
linna abiga suutnud hankida vähemalt klubi tipptegijatele arvestatavad maailma tasemega paadid. 

Pärnu Sõudeklubi "Kalev" spordibaas on ehitatud  1954 aastal.  Spordikompleksisse kuuluv 

võimla on suudetud klubi ja Pärnu linna jõupingutuste tulemusena viia sellisele tasemele, et seal 
käivad harjutamas ka paljude teiste spordialade esindajad. Spordiinventari seisukohast saab 
hinnata samuti heaks, sest noortele sportlastele on suudetud tagada hea tasemega 
võistlusvarustus. 
Sõudeklubi ^Narvä^. Kuna sõudeklubi tegutseb Narva spordikooli allorganisatsioonina on kogu 
materiaalse baasi täiendamine konkreetselt seotud Narva linna eelarvega. Kahjuks on Narva linna 
eelarve nappus jätnud Narva sõudebaasi teiste Eesti sõudebaaside taustal jätnud Narva sõudebaasi 
vaeslapse rolli. 

SK "Aht" tegutseb viiekümnendate lõpus aastatel ehitatud ellingutes. Sellest ajast pärineb ka 

kompleksis asuv sõudmise sisebassein. 
SAK Tartu sai 1999. aastal korralikud olmeruumid koos pesemisvõimalustega. Ellingud pea 
samas seisus ja sama vanad, kui SK "Aht"-il. 

Viljandi SK sõudebaas on ehitatud seitsmekümnendate lõpus. 

Tallinna Sõudeklubi sõudebaasi hoone läbis Tallinna linna abiga 2001-2002 aastal põhjaliku 
uuenduskuuri. Hetkeseisuga võiks teda pidada üheks Eesti korralikumaks sõudebaasiks. 

2.5. Treenerite tase. 

126-aastase sõudmiskultuuri arendamise kogemused, oma eriala tundvad juhendajad, suhteliselt 
kaasaja tasemeni küündivad spordibaasid, korralik inventar, normaalsed looduslikud 
töötingimused vajalike mõõtmetega veekogude näol on viinud eesti sõudmise sinna kus ta praegu 
on. Meid tuntakse, meiega arvestatakse. Seda kõike saame tõdeda tänu treenerite fanatismile, 
julgusele, oskusele ja tahtele ka kriisiaegadel mitte alistuda. Igas klubis võime kohatajust eelpool 
nimetatud epiteetidega sõudetreenereid: Jüri Kurul - SAK Tartu, Mihkel Leppik - SK "Pärnu", 
Ülo Tölp - sõudeklubi "Aht", Matti Killing - SK "Kalev", Sergei Gluško - SK "Energia", Ruth 
Vaar - Viljandi SK, Igor Prosvirnin - Tallinna SK. Nemad on eeskujuks nooremale treenerite 
järelkasvule. 
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Tuleb tõdeda, et järelkasv pole nii arvukas, sest treeneripalgast on   peret päris raske üleval 
pidada ja nii jääb üldjuhul treeneritöö vaid hobiks põhitöö kõrval. 

2.6. Tippsportlaste hetkepotentsiaal 

Sõudmise hetkepotentsiaali tuleb hinnata kahest aspektist, sportlaste individuaalset potentsiaali ja 
komplekteeritud paatkonna potentsiaali. Siinkohal anname lühihinnangu Eesti paremate 
tippsõudjate käesoleva ja eelmise aasta tulemustele, hetkepotentsiaahle ja perspektiivile, mis aitab 
mõista ja hinnata järgnevates peatükkides seatud eesmärkide ja tegevuste objektiivsust. 

2.6.1. Sportlaste individuaalne potentsiaal 

Jüri Jaanson. 

Eelmise ja käesoleva saavutused: 
2001 aasta: 

2 koht rahvusvahelisel Ratseburgi regatil ühese paadil 7 koht Maalima 
Meistrivõistlustel Lutzernis ühesel paadil 5. kohta ühepaadil Maailma 
Karika etapil Münhenis 

2002 aasta: 
1.   koht rahvusvahelisel Ratseburgi regatil ühesel paadil 0 12. koht 

Müncheni MK etapil ühesel paadil 

Väga pika staažiga sportlane. On võimeline saavutama koha tippvõistlustel ühesel paadil vähemalt 

esimese 12 seas. 

Leonid Gulov. 

Eelmise ja käesoleva saavutused: 2001 aasta: 
Juunioride Maailmameister paarisaerulisel kahesel koos Tõnu 

Endrekson'iga 

5. koht paarisaerulisel kahepaadil MK etapil PrincetonMs 

9. kohta ühepaadil Maailma Karika etapil Münhenis 

7. koht paarisaerulisel neljapaadil Maailmameistrivõistlustel Lutsernis 

2002 aasta: Seoses enne hooaja algust saadud tõsise põlvetraumaga on sunnitud käesoleva 
hooaja vahele jätma. 
Meest ühesel paadil konkureerib Eesti esisõudja koha pärast. Viimastel aastatel on keskendunud 
paarisaerulisele kahesele ja plaanide kohasel oleks pidanud käesoleva aasta võistlema 
paarisaerulisel neljasel. 
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Andrei Silin. 

2001 aasta: 
5. koht paarisaerulisel kahepaadil MK etapil Princeton'is 

7. koht paarisaerulisel neljapaadil Maailmameistrivõistlustel Lufsernis 

2002 aasta: 

5. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Hazewinkel'is 

4. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Lutsernis 

On väga hästi sulanud nii paarisaerulise paadi meeskonda koos Leonid Guloviga kui ka 
paarisaerulise neljapaadi meeskonda. Tulevik perspektiivis ongi keskenduda kas neljasele 
või paarisaerulisele kahepaadile. 

Tõnu Endrekson. 

Eelmise ja käesoleva saavutused: 
2001 aasta: 

Juunioride Maailmameister paarisaerulisel kahesel koos Leonid Guloviga 
7. koht paarisaerulisel neljapaadil Maailmameistrivõistlustel Lutsernis 

2002 aasta: 

5. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Hazewinkel'is 

4. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Lugemis 
Pretendeerib meessõudjatest hetkel kindlasti Eesti parima sõudja tiitlile. Füüsilise 
ettevalmistuse poolest kindlalt Eesti parim sõudja. Kahjuks ei ole avanenud suurtel 
tiitlivõistlustel. Eesti paarisaerulise neljapaadi mootor. 

Silver Sonntak 

Eelmise ja käesoleva saavutused: 
2001 aasta: 

7. koht paarisaerulisel neljapaadil Maailmameistrivõistlustel Lu^rnis 

2002 aasta: 
5. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Hazewinkel'is 

^\i koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Lu"gfernis 

Kindel kandidaat paarisaerulise neljapaadi võistkonda.    .  

2.6.2. Paatkondadepotentsiaal  

Omades viite tipptasemel meesõudjat ja arvestades juunioride klassi sõudjate juurdekasvu, 

kes suudavad sõita meestega samas meeskonnas, hea näide Igor Kuzmin osalemine 

meeste paarisaerulise neljapaadi võistkonnas, suudavad Eestil kombineerida võistkondi 

järgmiste paadiklasside vahel. 

Meeste ühepaat. 
Sisuliselt on kolm sõitjat, kellelt võib loota tiitlivõistlustel jõudmist 12 parema hulka: 
Jüri Jaanson, Leonid Gulov, Tõnu Endrekson. 
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Meeste Paarisaeruline kahepaat 

Oma füüsilistel võimetelt ja vastastikuse sobivuse poolest võib selles paadiklassis 

osalemiseks otsida sõudjaid järgneva neliku hulgas: 
Leonid Gulov 

Andrei Shilin 

Tõnu Endrekson 

Silver Sonntak 

2001 hooajal võistlesid kõik neli peamisel paarisaerulisel kahepaadil koosseisudega 

vastavalt Gulov-Šilin ja Endrekson-Sonntak. Nimetatud paaridest olid edukam Gulov- 

Šilin. Samas juunioride MM'il osalesid koos Endrekson- Gulov. On alust hinnata et 
ka käesoleval aastal mahuks üks neist paatkondades 12 hulka tiitlivõistlustel. 

Meest paarisaeruline neljapaat. 

Selles paadiklassis võistlesid Eesti sportlased esimest korda eelmise aasta MM'il, 
saavutades kohe paljulubava 7. koha. Käesoleval aastal on saavutatud MK etappidel 
vastavalt 5. ja 4. koht. Arvestades, et mõlema MK etapil oli kohal kogu selle klassi 
paremik, on reaalne pidada seda paatkonda hetkel 6 parema hulka kuuluvaks ning 

lootus saavutada tiitlivõistlustel medal on küllaltki reaalne. Meeskonna tuumiku 

moodustavad: 
Andrei Silin 

Tõnu Endrekson 

Silver Sonntak 

Leonid Gulov 

Viimast on sellel aastal edukalt asendanud juunioride klassis kuuluv Igor Kuzmin. 

2.7. Noorte ja juunioride hetkepotentsiaal 

Juunioride klassi kuuluvatest noormeestest on järgnevatel aastatel eelkõige loota tugevat konkurentsi 
tänastele meesteklassi sõudjatele. Juunioride eduka arengu korral suudavad nad täiendada Eesti 
paatkondade komplekteerimist, muutes selle paindlikumaks ja suurendada lootusi valmistada ette 
Ateena 2004 Olümpiamängudeks 3 konkurentsivõimelist paatkonda sendi plaanitud 2 asemel. 

2.7.1. Juunioride klassi sõudjad. 

Igor Kuzmin 

Eelmise ja käesoleva saavutused: 
2001 aasta: 

2002 aasta: 
5. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil HazewinkeFis 

4. koht paarisaerulisel neljapaadil MK etapil Lutsernis 

7. koht paarisaerulisel kahepaadil Juunioride Maailmameistrivõistlustel 
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Noorteklassi sõudjad: 

Oleg Vinogradov: 2002     5. koht noorte MM Trakais. 

Täna noorte klassi kuuluvate sõudjate jõudmist meeste klassi on oodata Pekingi 2008 aasta 

Olümpiamängude ajaks. Tänased perspektiivikamad noorsõudjad: 

2.8. Kokkuvõte hetkeolukorrast 

Hinnates hetkeolukorda mille baasil saab kavandada sõudespordi arengut järgnevateks aastateks võib 

kokkuvõttes välja tuuajärgnevad tugevad ja nõrgad küljed: 

Plussid: 

• Maailma klassi kuuluvate tippsõudjate olemasolu tänasel päeval 

• Sõudespordi suhteliselt hea populaarsus 

Miinused 

• Eesti väiksusest tingitud väike kasupind uute tippsõudjate arenguks 

• Segane olukord Eesti ainukese FISA reeglitele vastava sõudedistantsi jätkuvuse osas 

• Ebakindlus sõudespordi jätkumiseks vajalike finantside hankimisel 

 

 

 

 

 

 

 

Lk. 12 



 

Eesti Sõudeliidu Arengukava 

3. Eesmärkide püstitus 

Käesolevas arenguprogrammis eraldi väljatoodud eesmärke ei saa kuidagi vaadelda lahusolevatena. 
Kõiki neid üksikuid eesmärke tuleb vaadelda kompleksse eesmärgina. Põhjus miks nad on 

kajastatud eraldi seisneb selles, et nn. alameesmärkide saavutamiseks tuleb kaasata erinevaid 
ressursse, nii inimressurssi kui ka materiaalseid vahendeid. Samuti võib alameesmärkide 
täideviimine olla ajaliselt nihkes. 

3.1. Eesmärgid ala säilimiseks ja arenguks 

3.1.1. Ala populariseerimine 

Ala populariseerimisena tuleb täita järgnevad eesmärgid: 

• Suurendada ala populaarsust noorte hulgas, et suurendada noorte hulka, kes otsustavad 

siduda ennast sõudespordiga. 

• Tõsta ala populaarsust üldsuse silmis 

Ala populaarsuse tõstmiseks Eestis üldsuse silmis, tuleb keskenduda järgnevate suundade 

realiseerimisele: 
Välja töötada ja realiseerida strateegia suhtlemisel ajakirjandusega. Ühest küljest 

tähendab see isiklike kontaktide loomist ajakirjanikega. Samas aga ka regulaarsete 

infoürituste korraldamist ajakirjanikele, mis edastaksid detailset ja üldsusele atraktiivset 
informatsiooni sportlaste kohta, nii treeningutest, võistlusteks ettevalmistumisest kui ka 

võistlustest osavõtust. 
Tuleb keskenduda sõudeliidu töötajate ja tegevsportlaste koolitusele mis puudutab 

suhtlemist nii ajakirjanduse, sõudespordi sponsorite kui ka avalikkusega. 
Kuna pealtvaatajatele on tavalisi sõudevõistlusi väga raske muuta atraktiivseteks, siis 

tuleb keskenduda mittetraditsioonilistele võistlustele - näiteks sõude-ergomeetrite 

võistlused. 
Viimastele on võimalik kutsuda nii osalejatena kui ka pealtvaatajatena ka teiste 

spordialade esindajaid, avaliku elu tegelasi, poliitikuid, prominente jne. 

Sõudespordi populariseerimisele noorte hulgas tuleb läheneda täie tõsidusega. Arvestades Eesti 

suhteliselt väikest rahva arvu, on kandepind noorte hulgas, kellest võivad saada edukad sportlased 
niigi kitsas. Seepärast tuleb teha konkreetseid jõupingutusi meelitamaks perspektiivikaid noori 
sõudmise juurde. Suur roll selles on mängida Sõudeklubidel. Ühe tegevussuunana tuleb ette näha 
klubilise tegevuse süvendamist, mis peab suurendama noorte enesehinnangut ja kinnistama nende 
identiteeti. Tippsportlastelt tuleb nõuda osalemist klubi üritustel, mis peab süstima entusiasmi 
noorsportlastele 
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Samuti tuleb leida viisid siduda aktiivsesõudjana tegevuse lõpetanud klubi liikmete jäämine 
klubi juurde kas siis passiivsete liikmete või toetajate näol. 

3.1.2. Sõudespordi treenerite koolitus 

Nii nagu kõik teised spordialad nii ka sõudmine muutub järjest rohkem läbipõimitumaks kaasaja 

meditsiiniteadusest, spordipsühholoogiast ja spordivarustuse tipptehnoloogial arendamisest. 
Sportlase füüsilise ja vaimse ettevalmistuse esmaseks ja vahetuks juhendajaks on aga ikkagi treener, 
kes peab vastavalt vajadusele kaasama oma kitsa ala spetsialiste. Seepärast on tuleb käivitada 
vastavad programmid olemasolevate treenerite täiendkoolituseks ja noortreenerite koolituseks. 
Konkreetsematest eesmärkidest noortreenerite koolitusel võib nimetada: 

• Realiseerida klubide poolne toetus oma kasvandikele, kes ei ole läbi löönud tippspordis või 

ei soovi valida tippsportlase karijääri, valimaks treeneri elukutse. 

• Realiseerida Sõudeliidu poolne toetuste programm stimuleerimaks sõudespordiga tegelevaid 
noori kes ei jätka põhikooli lõpetamise järel tegevust aktiivsportlastena, valimaks treeneri 

elukutset. 

Tegutsevate sõudetreenerite arendamiseks on vajalik eelkõige nende kompetentsi tõstmine, 
selleks on vajalik ellu viia järgmised programmid: 

• Finantseerida Sõudeliidu ja klubide poolt treenerite osavõttu täiendkoolituse 

programmidest. 

• Propageerida treenerite seas ja vajadusel ka finantseerida treenerite õpinguid kõrgkoolides 

nii oma põhierialal kui ka treeneri tööga lähedaselt seotud erialadel. Seda nii esmase kui ka 

teise kõrgharidusena. 

• Võimaldada treenerite osavõtt rahvusvaheliste sõudeorganisatsioonide poolt 

korraldatavatel treenerite koolitustel ja seminaridel. 

• Sõudeliidul leida materiaalsed vahendid maailma tasemel tipptreenerite 

palkamiseks Eesti koondise peatreeneri ja/või abitreenerite kohtadele. 

3.1.3. Sõudespordi baaside arendamine ja kaasajastamine. 

Arvesse võttes et Eesti on piiratud arv kohti, kus on võimalik tegeleda sõudmisega, siis järgnevateks 

aastateks seatud eesmärk keskenduda juba olemasolevate klubide sõudespordi baaside arendamisele 

ja kaasajastamisele. Järgneva 4 aasta jooksul on vaja: 

• Kindlustada tingimused Pärnu jõele oleva ainukese täismõõdus sõudedistantsi 

järjepidevuseks ja fikseerimiseks Pärnu linna arengukavas 

• Lahendada probleemid mis on seotud Sõudeklubi "Pärnu" hoonestuse ja maa kuuluvusega. 
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• Täielikult renoveerida Narva linnale kuuluvad rajatised mida kasutab Sõudeklubi 

«^^^    ^M^r    ^6vt/V
C

 

Järgneva 10 aasta jooksul tuleb põhirõhk pöörata spordibaaside viimisele sellisele tasemele, et 
nendes oleks võimalik treenida maailma tipptasemel sõudjaid. Konkreetsematest eesmärkidest: 

• Pärnu sõudestaadioni viimine sellisele tasemele, et sellel korraldada vähemalt noorte ja 
juunioride rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. 

• 4#3&H#$budeklubi "Pärnu" hoonete täielik renoveerimine. 

• Narva sõudebaasi sisustamine vastavalt sõudjate treenimiseks vajaliku inventariga 

• Sõudebaaside pidev varustamine uusimate sõudepaatidega vastavalt. 

3.1.4. Stiimulite seadmine noortele 

Stiimulid noortele tuleb jagada kahte gruppi. Esiteks stiimulid perspektiivikatele noortele, et nad 
valiksid sõudespordi mõne teise spordiala asemel ja liituksid sõudeklubidega. Teiseks stiimulid juba 
sõudespordi valinud noortele, et nad jätkaksid võtaksid tippsõudja karjaääri kui ühte võimaliku 
elus läbilöömise võimalust. 
Siinkohal väljendub eriti hästi juba eelnevalt ära märgitud faktor, et ühtegi käesolevatest 
eesmärkidest ei saa vaadelda eraldiseisvana. Tegevused ja sammud, mis on vajalikud noorte 
meelitamiseks sõudespordi juurde langevad paljuski kokku sõudespordi üldise propageerimise 
sammudega. Siinkohal olgu väljatoodud millele tuleb keskenduda, meelitamaks noori sõudespordi 
juurde: 

• Sõudespordi positiivse maine kujundamine 

• Sõudespordi kui intelligentse inimese spordiala maine jätkuv kujundamine « 

• Tänaste tippsõudjate eksponeerimine ajakirjanduses 

• Sõudeklubide tutvustamine avalikkusele ja nende maine kujundamine. Sõudespordiga 
tegelevate noorte hulgas on omakorda suurendada nende noorte hulka, kes jätkaksid tippsportlasena, 
valiksid endale elukutseks sõudetreenerieriala või sõudmisega lähedalt setud töö, miks mitte ka töö 
sõudebaasis. Selleks on vaja realiseerid ajärgnevad etapid: 

• Püstitada igaaastaselt konkreetsed sportlike saavutuste eesmärgid noortele 

• Püstitada pikemas perspektiivis konkreetseid sportlike eesmärke noorsportlastele 
 

• Tsüklite kauppa algatada ettevalmistusprogramme ülejärgmise olümpia 

ettevalmistustsüklina noortele 

• Tutvustada noorsportlastele nende perspektiivi tippsportlase karjääri valikul 

• Tutvustada noortele perspektiivi töö tasuva leidmiseks pärast tippspordist loobumist: 

palgaline töö sõudeklubides või sõudeliidus, siirdumine treeneri tööle, siirdumine tööle 
rahvusvahelistesse sõudeorganisatsioonidesse. 
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3.1.5. PR tegevus 

PR tegevuses tuleb näha ühte väljundvormidest läbi mille realiseerub püstitatud eesmärkide 
saavutamine. PR tegevus peab jaotuma võrdelt nii sõudeliidule kui kohalikele sõudeklubidele. 
Valdkonnad millele PR tegevus peab keskenduma on: 

• Sõudespordi kui spordiala propageerimine < 

• Sõudespordi kui dopingu vaba spordi propageerimine- 

• Sõudespordi ja tippsõudjate saavutuste viimine üldsuseni. 

• Koostöös sponsoritega nende sõnumi edastamine sponsorite potesnisiaalsele sihtgrupile. 

• Huvi äratamine potensiaalsetes sponsorites sõudespordi vastu 

• Sõudeklubide propageerimine 

3.2. Saavutussport 

3.2.1. Elukutseliste sportlaste eesmärgid 

Lähtuvalt Eesti demograafilisest situatsioonist, kus paratamatult suvalise spordialaga 

tegelejate kasvulava on piiratud võrreldes muude Euroopa ja muu maailma suurriikidega 

on loomulik, et seatakse prioriteedid konkreetse ala, ehk siis sõudmise sees. Arvestades 

eesti tegevsportlaste piiratud mahtu ning rahvuslikul pinnal ka füüsilisi iseärasusi on 

seatud prioriteetideks: 

Keskenduda väikestele paadiklassidele: ühesed, kahesed ja neljased paadid 

Keskenduda paarisaerulistele paadiklassidele 

Keskendumine tipptulemuste saavutamisele rahvusvahelistel suurvõistlustel: OM, MM, 
EM. 

Põhjendus: 
1. Keskendumine väikestele paadiklassidele on ühest aspektist paratamatu. Suured 

paadiklassid vajavad võimalikult võrdsete nii füüsiliste kui ka füsioloogiliste omadustega - 
pikkus, kaal, vastupidavus, sportlasi. Mida on aga raske Eesti väikse demograafilise baasi 
pealt väga raske kui mitte võimatu saavutada. 

2. Saavutamaks kõrgeid tulemusi võimalikult mitmes paadiklassi, annab keskendumine 
väikestele paatidele võimaluse paindlikumalt kombineerida võistkondi vastavalt sportlaste 
hetkevormile, sportlaste sobivusele ühe või teise paatkonna kaaslastega oma füüsiliste 
võimete poolest ning mitte vähetähtis sõltuvalt konkurentsist konkreetses paadiklassis 
rahvusvahelisel tasandil. 

3. Keskendumine esimese prioriteedina rahvusvahelistele suurvõistlustele nagu OM, MM ja 
EM ning teise prioriteedina rahvusvahelistele sarivõistlustele nagu näiteks MK, on tingitud 
finantskaalutlustest. Esiteks on ühekordsete võistluste osavõtukulud kergemini 
planeeritavad. Teiseks, kõrgete kohtade saavutamine 
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sarivõistlustel nõuab kindlasti osavõttu kõigist etappidest ning kuna etapid võivad toimuda 

väga erinevates maailmajagudes on nendest osavõttukulud väga kõrged. Seepärast tulebki 
osavõttu karikasarjadest ja muudest sarivõistlustest pidada abistavaks eesmärgiks 
põhieesmärgi saavutamise juures. 

3.2.2. Tulemuste saavutamise eesmärgid aastate kaupa. 

Lähtuvalt sõudesportlaste käesoleva hetke potentsiaalist, tippsõudjate arv ning nende potentsiaal 
ja noorsõudjate hetketulemused on Sõudeliit seadnud järgmised eesmärgid järgnevateks 
aastateks. 

2002. Aasta 

Eesmärk: 
Vähemalt ühes paadiklassis jõudmine Sevilla Maailmameistrivõistlustel 6 parema 

hulka. 
Kriteeriumid tulemuse hindamiseks: 
Koht esimese 3 hulgas - väga hea. 
Koht 6 parema hulgas - hea 

Koht 7 kuni 12 - rahuldav 

Koht 13 madalamal - mitterahuldav 

2003. Aasta 

Eesmärk: 
Vähemalt ühes paadiklassis jõudmine Milano Maailmameistrivõistlustel 6 parema 

hulka. 
Kriteeriumid tulemuse hindamiseks: 
Koht esimese 3 hulgas - väga hea. 
Koht 6 parema hulgas - hea 

Koht 7 kuni 12 - rahuldav 

Koht 13 madalamal - mitterahuldav 

2004. Aasta 

Eesmärk: 
Vähemalt kahes paadiklassis jõudmine Ateena Olümpiamängudel 6 parema hulka. 

Kriteeriumid tulemuse hindamiseks: 
Vähemalt üks paat esimese 3 hulgas - väga hea. 
Kaks paati 6 parema hulgas - hea 

Vähemalt üks paat 6 parema hulgas - rahuldav 

Koht 13 madalamal - mitterahuldav 

2008. Aasta 

Eesmärk: 
Vähemalt kahes paadiklassis jõudmine Pekingi Olümpiamängudel 6 parema hulka. 

Kriteeriumid tulemuse hindamiseks: 
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Vähemalt üks paat esimese 3 hulgas - väga hea. 
Kaks paati 6 parema hulgas - hea 

Vähemalt üks paat 6 parema hulgas - rahuldav 

Koht 13 madalamal - mitterahuldav 

2012. Aasta 

Eesmärk: 
Osavõtt 2012 aasta olümpiamängudest võimalikult mitmes paadiklassis. 

Kriteeriumeid tulemuse hindamiseks on vara anda. 

3.2.2. Meedia tähelepanu eesmärgid 

Sport on muutumas järjest kommertslikkumaks. Vaagimata selle üle, kas see on spordile kahjulik või 

mitte on ainuke võimalus seda enda kasuks ära kasutada. Selleks on vaja kaasa mängida tänapäeva 
meedia reeglite järgi. Suures plaanis tuleb eristada kahte tegevussuunda - meediatähelepanu 
tõmbamine Sõudmisele kui spordiala ja tipsportlaste imago formeerimisele. 

3.2.2.1. Meediatähelepanu sõudmisele 

Üldised eesmärgid: 

• Läbi ala pidava kajastamise kinnistada Eesti elanike teadvusesse fakt, et Eestis tegeldakse 

tipptasemel sõudmisega. 

• Kujundada arusaam, et tippsõudjad on üks osa Eesti mainekujunduse osast - Eesti märk. 

• Läbi sõudespordi pideva kajastamise meediaväljaannetes muuta Sõudesport 

atraktiivseks väljundiks potentsiaalsetele sponsoritele. 

• Läbi sõudespordi pideva kajastamise meediaväljaannetes muuta sõudmine kui spordiala 

huvitavaks ja prestiižikaks sportlike eeldustega noorte hulgas. 

Konkreetsed eesmärgid: 

• PR artiklid üleriiklikes lehtedes enne igat rahvusvahelist võistlus. 

• PR artiklid üleriiklikes lehtedes pärast igat rahvusvahelist võistlus. 

• PR artiklid noortele suunatud väljaannetes pärast rahvusvahelisi noorte võistlusi 

• Erisaated televisioonis (riiklikus telekanalis) seoses Eestis toimuvate rahvusvaheliste 

sõudevõistlustega või üritustega. (Sõudeergomeetrite võistlus -Alfa, noort ja juunioride 
Balti matsid, jne.) 

• Personaalsed nn. portreed eesti tippsportlastest, mida saab meedia, nii trükimeedia, 
televisioon, Web-meedia, kasutada sündmuste kajastamisel. 

• Sõudeliidu avaliku, perioodilise häälekandja avamine vähemalt alates 2003 hooajast. 
Avalik häälekandja peab vastama järgnevatele nõudmistele: 

o   Olema vähemalt elektroonses formaadis - interneti väljaanne o   Uuenema 
vähemalt kord kuus ja/või iga suurvõistluse järel. 
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o   Avaldatav materjal peab olemaJfeassware, ehk avatud vabaks kasutamiseks kõigile 

teistele, kaasa arvatud spordiajakirjanikele nende nimel ilmuvates artiklites ilma 

kohustusliku viiteta sõudeliidu häälekandjale. 

• Eesti Sõudeliidu tuluürituste korraldamine ja nende traditsiooniliseks muutmine. 

• Sõudeliidu nn. meenete müümise traditsiooni juurutamine ühe tulu teenimise liigina. 

• Sõudeliidus PR ala eest vastutava täiendava ametikoha loomine, või vastavate teenuse 

sisseostmiseks püsiva partneri leidmine. 

3.2.2.2. Tippsõudjate imago kujundamine 

Tippsportlaste imago kujundamine omab ühest küljest toetavat funktsiooni kogu ala 
meediatähelepanu võitmise programmis. Kuid teisest küljest on see ka võti sportlastele 
sponsorprojektide leidmiseks. Ning mitte vähetähtis, ka ettevalmistuseks sportlasele enese 
müümiseks ka peale sportlaskarjäärist loobumist. Sportlaste personaalse imago kujundamise 
konkreetsetest sammudest miinimumprogramm peab sisaldama järgmist: 

• Sportlaste personaalsete portreede koostamine ja pidev uuendamine. 

o   Sportlase personaalne portree peab olema üldkättesaadav nii ajakirjanikele 

kui kõigile asjast huvitatud isikutele, o   Portree peab olema kasutatav nii kirjutavas 
ajakirjanduses, televisioonis, 

internetimeedias. o   Portree peab olema vähemalt Eesti, Inglise ja 
Vene keeles. 

• Sportlastest avaliku elu tegelaste kujundamine. 

o Sportlastele seisukohavõttude ettevalmistamine arvamuse avaldamiseks 
üldrahvalike arutlusteemade - valitsuse tegevus, ühiskonnaprobleemid, jne. kohta. 

o   Sportlaste elulugude müümine kollasele ajakirjandusele (Kroonika). 

3.2.4. Pensioniprogramm tippspordist loobuvatele sportlastele 

Eesti Sõudeliit on korraldanud uuringuid, miks paljud noorteklassis lootustandvad sportlased on 
oma elueesmärkide valimisel loobunud tippspordist. Teiseks peamiseks põhjuseks tippsportlase 
piiratud sissetulekute kartuse kõrval on ebaselgus tuleviku osas peale tippsordist loobumist. Seoses 
sellega on võetud eesmärgiks 2004 aasta lõpuks formeerida konkreetsed tegevussuunad kuidas 
kindlustada tippspordist loobuvatele tegevsportlastele eeldused ja võimalused oma tulevase elu 
korraldamiseks. Hinnanguliselt peab töötama järgmiste võimalike variantidega: 

Tegevuse jätkamine treenerina. 
Ajalooliselt on see kujunenud üheks enamlevinud tegevusstsenaariumiks. Seoses sellega on vaja 
tõhustada: 

• Tegevsportlaste täiendkoolitust järgmistes valdkondades: 

o   Spordipsühholoogia 
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o   Pedagoogika o   
Spordimeditsiin o   
Psühholoogia 

• Kindlustada vahendid sõudeklubidele treenerite baas palgafondi kindlustamiseks 

seadmata eesmärgiks tippsaavutusi. Vahendite leidmiseks on vaja jätkata tööd 
järgmiste potentiaalsete allikatega: 

o   Kultuuriministeerium, spordi osakond 

o   Kohalikud omavalitsused 

o   Sihtasutused, kelle ülesanne on teha ennetustööd noorte hulgas 
kuritegevuse ja narkomaania leviku vastu. 

o   Sponsorid -* 
o   Aidata sõudeklubidel luua paindlikud likmemaksu määrad, mis 

võimaldaksid materiaalselt kindlustatud laste vanematel tasuda suuremat 
liikmemaksu. See peab olema lahendatud väga delikaatselt, ilma psühholoogilise 
tõrketa, et keegi maksab kellegi eest ning et keegi saab midagi tasuta. 

• Kindlustada täiendavad vahendid sõudeklubidele treenerite tulemuspalga 

kindlustamiseks vastavalt püstitatud eesmärkidele. 

Tegevuse jätkamine Sõudeliidu funktsionärina. 

Kahjuks on see suund olnud siiani kõige ebapopulaarsem tegevspordist loobujate hulgas. Kuid 
selgelt võib välja tuua plusse nii sportlasele kui sõudmisele tervikuna. Plussidest võib nimetada 
järgmisi faktoreid: 

• Isiklik kontakt sõudmisega tegelevate sportlaste ja treeneritega Eestis, mis annab 
spordialaliidule juhtimises täiendava nn. läbipaistvuse ja üksteisemõistmise. 

• Sõudespordi probleemidest hea arusaamine. 

• Oma seisukoht ala populariseerimiseks vajalike meetmete rakendamisest. 

• Tuntus rahvusvahelistes organisatsioonides, mis aitab kaasa tihedamate kontaktide 

loomisele rahvusvaheliste sõudeorganisatsioonidega. 

• Meedia tuntus, mis aitab kaasa Sõudeliidu poolt püstitatud meediaeesmärkide saavutamisele. 

• Tuntus üldsuse silmis, mis aitab kaasa sponsorite leidmisel. 

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja koondada tähelepanu sportlaste arendamisel järgnevatele 

valdkondadele: 

• Juhtimisalane koolitus tegevsportlastele 

• PR koolitus tegevsportlastele 

• Tegevsportlaste kaasamine Sõudeliidu juhtimisse juba sportlaskarjääri ajal -juhatuse 

liikmed, töö poole kohaga ametikohtadel, jne. 

• Sõudeliidu palgafondi suurendamine, et muuta töötamine Sõudeliidus tegevspordist 

loobujale majanduslikult atraktiivseks. 

Tegevuse jätkamine rahvusvahelistes Sõudeorganisatsioonides. 

See eesmärk haakub tihedal kõigu muude alameesmärkidega, mis on püstitatud 

sõudespordi propageerimisele Eestis. Ühest küljest aitab see kaasa Eesti kui 
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sõudespordiga tegeleva riigi propageerimisele maailmas, kui teisest küljest oleks 

lisavõimalus rahvusvaheliste sõudeürituste, nii rahvusvahelised võistlused kui ka 

rahvusvaheliste sõudeorganisatsioonid muud üritused, korraldamisel Eestis. Selles suunas 

peab otsima väljundit kahes nišis: 
Osalemine Rahvusvahelise sõudeorganisatsiooni FISA juhtimises 

Osalemine sõudekohtunikuna rahvusvahelistel võistlustel. 
Nimetatud eesmärkide saavutamiseks on vaja keskenduda järgmiste ülesannete 

täitmisele: 

• Juhtimisalane koolitus tegevsportlastele 

• PR koolitus tegevsportlastele 

• Võõrkeele täiendõpe tegevsportlastele 

• Kohtunike koolitus ja atesteerimine rahvusvahelise sõudeorganisatsiooni poolt. 

3.2.5. Noortespordi eesmärgid 

Üldised eesmärgid: 

• Olla kasvulavaks kust võrsuvad edukad tippsportlased. 

• Propageerida sõudesporti 

Konkreetsed eesmärgid: 

• Ettevalmistusprogrammid noorte treenimiseks 

• Eesti võistlussarjade läbiviimine andmaks motivatsiooni noorsportlastele võrrelda oma 

võimeid teistega. 

• Noorte motiveerimisprogrammi käivitamine nii võistlustel saavutatud tulemuste põhjal, kui 

ka potentsiaali põhjal. 

• Osavõtt rahvusvahelistest võistlustest, andmaks noortele võimaluse võrrelda oma võimeid 

rahvusvahelisel tasandil. 

• Tutvustada noortele sõudeliidu poolt välja töötatud programme tegevsportlaste toetamiseks ja 

nende perspektiivide tutvustamist peale tippspordist loobumist. 

3.3.   Veteranide eesmärgid 

Üldised eesmärgid: 

• Propageerida Sõudesporti noorte hulgas, olles ise eeskujuks. 

• Propageerida sõudesporti kui ühte võimalust tervislike eluviisidega tegelemise võimalust. 

• Aidata kaasa Sõudespordi sattumist meediatähelepanu keskpunkti. 

• Anda motivatsioon tegevspordist loobunud sportlasele säilitada tihedad sidemed 

sõudespordiga. 
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Konkreetsed eesmärgid: 

• Eesti tasemel igaaastaselt vähemalt kahe veteranide võistluse korraldamine 

• Veteranide võistkonna saatmine igaaastasele Balti maavõistlusele 

• Veteranide võistkonna komplekteerimine veterinde MM võistlustele 

3.4.  Rahvasport 

Kõik mis on seotud rahvaspordiga kannab üldises plaanis ainult ühte eesmärki, sõudmise kui 
võistlusspordi kinnistamine üldsuse silmis. Konkreetsetest eesmärkidest võib välja tuua: 

• Rahvusvaheliste sõudeürituste organiseerimine Eestis 

• Atraktiivsed(vaatemängulised) üritused - sõudmine rahvapaatidel, jne. 

• Toetada (vähemalt) moraalselt äriorganisatsioon, kes korraldavad sõudematku ja muid 

rahvaspordi üritusi. 

• Organiseerida nn. Igamehesõudmisi, millede üks väljundvorm peab olema kindlasti 

kuivamasõudmine ehk sõudmine sõudetrenazhööridel. 
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4. Tegevuskava püstitatud eesmärkide saavutamiseks 

Käesolevas peatükis keskendutakse konkreetsete tegevuskavade defineerimisele ja kirjeldamisele 
millede kaasabil peab Eesti Sõudeliit võimalikuks eeltoodud eesmärkide saavutamist. Nii nagu ka 
eelmise peatüki sissejuhatavas osas sai rõhutatud, ei saa ühtegi toodud eesmärkidest vaadelda kui 
eesmärki omaette ja ainuõige lähenemine on vaadelda koos suurt tervikut, siis ei keskenduta 

käesolevas peatükis niivõrd punk punktiliselt iga eeltoodud eesmärgi saavutamise teedele vaid 
vaadeldakse asja üldises plaanis. 

4.1. Sõudespordile elutähtsate spordiobjektide arendus. 

Kuna Sõudmine on spordiala, mis vajab viljelemiseks küllalt konkreetsete eeltingimustega vee 
akvatooriumit, siis on seatud nimetatud küsimused siinkohal esiplaanile. Konkreetselt 
keskendutakse viiele linnale: Pärnu, Tallinn, Tartu, Viljandi, Narva. 

4.1.1. Pärnu sõudestaadioni arendamine. 

Käesoleval hetkel on Pärnu ainuke koht Eestis kus on olemas tingimused täismõõdus sõudedistantsi 
mahamärkimiseks ja võistluste korraldamiseks. Kahjuks ei ole see veel piisav kõigi rahvusvaheliste 
nõuete kohaseks suurvõistluse korraldamiseks, küll on aga selleks olemas teatud algtingimused. 
Seepärast näeb Eesti Sõudeliit ette programmi Pärnu sõudestaadioni rajamiseks. Selleks tuleb täita 
järgnevad etapid: 

• Osalemine Pärnu jõe akvatooriumi detailplaneeringu väljatöötamisel. Täitmise aeg - 2002 
aasta. 

• Osalemine Pärnu Linna poolt orgiseeritavates projektides, mis seatud kandma Pärnu maine 

kujundamiseks spordi ja kuurortlinnana ning konkreetsemalt Pärnu jõe kallaste 
detailplaneeringuga seotud projektides. Täitmise tähtaeg - kogu perioodi vältel. 

• Vahendid ja partnerid leidmine sõudestaadioni akvatooriumi tähistamiseks ja 
kaldaäärsete puhastamiseks vesikasvudest. Vajadusel teatud piirkondade süvendamine. 
Täitmise aeg - 2003 kuni 2004 aasta. 

• Vahendite leidmine ning teostada võistlusdistantsi märgistus, mida on võimalik võistluste 
toimumise ajaks kiiresti ja mugavalt paigaldada ning eemaldada ajaks, kui sõudestaadion on 
avatud üldiseks liikluseks Pärnu jõel. Täitmise aeg - 2004 kuni 2005. aasta. 

• Pärnu sõudestaadioni rajatiste: stardiala koos stardipontoonidega, Finishirajatised koos 

nõuetekohase finišitorniga ning autasustamisväljak ja/või autasustamispontoon, tribüünid 
pealtvaatajatele, ettevalmistusala koos piisava arvu pontoonidega sõudepaatide vette 
viimiseks ja veest välja toomiseks, väljaehitamine. Täitmise aeg - 2004 kuni 2006. aasta. 
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• Kaasaegse ajamõõdutehnika paigaldus võistlusdistantsile. Täitmise aeg -vähemalt 

2008. aasta hooaja alguseks. 

• Rahvusvaheliste II kategooria võistluste organiseerimine koos rahvusvaheliste vaatlejate 

kaasamisega tutvumaks Pärnu sõudestaadioni olukorraga. Täitmise aeg -2008 kuni 2011. 

aasta. 

• Rahvusvaheliste I kategooria võistluste korraldamine Eestis. Sihina tuleb nähe eelkõige 

noorte ja juunioride võistlusi. 

4.1.2. Narva sõudebaasi arendamine 

Võttes arvesse, et Narva on Pärnu järel selgelt teine tugipunkt, kust võrsub Eesti sõudjate järelkasv 
on selgelt prioriteediks tõusmas Narva sõudebaasi väljakujundamine. Hetkel tegutseb Narva 
sõudeklubi Narva linnale kuuluvas sadamakompleksis. Arvestades Narva linna väga piiratud 
eelarvet on vajalik kindlasti täiendavate vahendite ja ressursside kaasamine selle projekti 
realiseerimisse. Narva sõudebaasi arenguks vajalikud etapid koos tähtaegadega: 

• Tihe lobby Narva linnavalitsusega vajalike eelarveliste vahendite eraldamiseks sõudeklubi 
kasutuses oleva hoonetekompleksi ja territooriumi kaasajastamiseks vajaliku 
detailplaneeringu teostamiseks. Teostamise tähtaeg - 2002. aasta. 

• Tihe lobby Kultuuriministeeriumis, Narva sõudeklubi kasutatavate hoonete ja territooriumi 

kaasfinantseerimise lülitamiseks 2003. aasta eelarvesse. Teostamise tähtaeg - 2002. aasta. 

• Kaasaitamine sõudeklubi Narva kasutuses olevate hoonetekompleksi ja territooriumi 

detailplaneeringu valmimisel. Teostamise tähtaeg - 2003. aasta. 

• Tihe lobby Narva linnavalitsusega vajalike eelarveliste vahendite eraldamiseks sõudeklubi 

kasutuses oleva hoonetekompleksi ja territooriumi kaasajastamiseks. Teostamise tähtaeg - 

2003. aasta. 

• Lisafinantseeringute ja toetajate leidmine Narva sõudeklubi käsutuses olevate hoonete 

renoveerimiseks vastavalt detailplaneeringule. Teostamise tähtaeg -2004. aasta. 

• Lahendada probleemid mis on seotud riigipiire kulgemisega Narva jõel, millel toimub 

sõudjate treening. Vajalikud kooskõlastused nii riiklikul tasandil, kui Narva linna ja 

Jaanilinna omavalitsuste tasandil. Samuti kokkulepped ja protseduurireeglite täpsustus nii 

Eesti Kui Vene piirivalvega. Teostamise tähtaeg - 2002. aasta kuni 2005. aasta. 

• Kokkulepped kõigi seotud osapooltega Narva soojuselektrijaamade kõrval asuvatele 

mittejäätuvatele kanalitele treeningbaasi nn. "Talitreeningbaas" rajamiseks, et pikendada 

sõudjate veetreeningute hooaega Eestis. Teostamise tähtaeg - 2005. aasta. 

• Talitreeningbaasi finantseerimiseks vajalike vahendite hankimine. Teostamise tähtaeg - 

2005. ja 2006. aasta. 

• Talitreeningbaasi rajamine. Teostamise tähtaeg - 2007. ja 2008. aasta. 
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4.1.3. Teiste sõudebaaside arendamine 

Lisaks eelmainitutele on sõudebaasid olemas Tallinnas Harkus, Viljandis ja Tartus. Nii 
objektiivsetel kui subjektiivsetel põhjustel ei tegeleta nendes klubides tegevsportlaste treenimisega - 
puudub piisav arv sportlasi, kes elaksid ja treeniksid antud regioonis (Viljandi ja Harku), või on 
sõudetingimused ebapiisavad tippsportlastele, näiteks puudub vajalik treeningdistants pikkusega 
vähemalt 2000 meetrit (Tartu ja Harku). Kuid nimetatud spordibaaside kõrval tegutsevad 
sõudeklubid on eluliselt tähtsad Sõudmise kui spordiala säilimise vaatevinklist Eestis. Seepärast 
näeb Sõudeliit ette tegevuskava konkreetsete sammudega, mis aitaks tuua ka nendes regioonides 
andekaid noori sõudespordi juurde. Konkreetsetest tegevuskavadest peab kindlasti välja tooma: 

• Materiaalsete vahendite hankimine nimetatud sõudebaaside varustuse hoidmiseks heal Eesti 

keskmisel tasemel. 

• Materiaalsete vahendite hankimine nimetatud sõudebaaside treeninginventari pidevaks 

kaasajastamiseks ja hoidmiseks EestiJceskmiseLtasemeh 

• Pidev kontakt ja läbirääkimised kohalike omavalitsustega, et leida ühiseid huvipunkte 
nimetatud sõudebaaside haldamiseks. Kuna spordil on olnud ja saab ka kindlasti olema kindel 
koht noortega tehtava kuritegude vastase ennetustöö ja narkootikumide vastases liikumises, 
siis saab siin kindlasti rääkida mõlemapoolsest huvist. 

• Pidev kontakt ja läbirääkimised sihtasutustega nende kaasamiseks finantseerijatena kohalike 

sõudbaaside finantseerimisse ja teiselt poolt läbi nende organisatsioonide propageerida 
sõudesporti kui ühte väljundit noortele oma võimate ja ambitsioonide realiseerimiseks. 

• Sõudeliit saab kaasa aidata sõudebaaside propageerimisega noorte hulgas organiseerides 

koolinoortele avatud üritusi regionaalsetes sõudeklubides. 

• Sõudeliit saab aidata kaasa nimetatud sõudebaaside finantseerimisele organiseerides ja 

suunates nii suuremate ja edukamate spordibaaside jures tegutsevate sõudeklubide nii 
noorsportlaste kui ka tegevsportlaste treeninglaagrite ja treeningkogunemiste planeerimist 

välisriikide asemel nendesse väikestesse sõudebaasidesse. Nimetatud treeninglaagrite 
läbiviimine oleks nii või teisiti finantseeritav Sõudeliidu sihtfondidest. Seega oleks kasu 
mõlemapoolne. 

4.2. Sõudeklubide tegevuse arendamine 

Eesti Sõudeliit näeb selgelt, et sõudespordi arengu seisukohalt on struktuuri alustaladeks 

sõudeklubid. Läbi nende peab toimuma igapäevatöö nii noorsportlastega kui tippsportlastega. 

Sõudeklubide nii nagu ka iga vabatahtliku organisatsiooni koondumiseks ja aktiivseks tegevuseks 

peab eksisteerima kombinatsioon siimulitest. Nendeks stiimuliteks on: 

•    Sotsiaalsed stiimulid - inimeste, organisatsiooni liikmete vajadus sotsiaalse suhtluse 

järele 
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• Materiaalsed stiimulid - liikmete (tihti varjatud) soov saavutada mingeid 

materiaalseid hüvesid läbi oma kulumise organisatsiooni või läbi aktiivse osalemise 
organisatsioon töös. 

• Personaalsed stiimulid - ehk inimeste loomulik edevus - olla teistest parem ja soov ennast 

arendada. 

Sõudeliit ei saa olla organisatsioon, kes juhiks ja rahastaks kogu klubide tegevust. Sest see suruks 
sõudeklubidele peale reeglid, mis ühes või teises klubis oleksid liikmetele ahistavad. Küll saab ja 
peab Sõudeliit looma Eestis õhkkonna, mis oleks täiendavaks hapnikuks klubilise tegevuse 
aktiviseerumiseks. Millised on need tegevusvaldkonnad, mida Sõudeliit saaks konkreetselt iga 
stiimuli ergutamiseks ette võtta. 

Sotsiaalsed stiimulid: 

Sõudeliit peab täitma organisaatori rolli klubide vahelise tegevuse ja läbikäimise tõhustamiseks. 
Konkreetsete ülesannetena saab püstitada: 

• Sõudeklubide noorsportlastest liikmetel klubidevaheliste võistlusspordi väliste ürituste 

organiseerimine - ühised hooaja avamise, hooaja lõpetamise ja muud sarnased üritused. 

• Sõudeklubide noorsportlastest liikmetel klubidevaheliste ühiste treeningute 
organiseerimine. 

• Sõudeklubide noorsportlastest liikmetel klubidevaheliste võistlusspordi väliste 

jõuproovide populariseerimine -jõukatsumised sõudergomeetritel, jõukatsumised 

rahvapaatidel, muudel aladel (keegel, paint-ball, jne). 

• Organiseerida Eestis kas võistlustega seoses või rahvusvaheliste 

sõudeorganisatsioonide poolt töölähetusele saadetud tuntud (endiste) sportlaste 

osavõttu Sõudeklubide sotsiaalsetest üritustest: 

o   Ühistreeningud o   

Lühiseminarid o   Vaba aja 

üritused 

• Sõudeklubide veteranidest liikmetele ürituste organiseerimine - ühised hooaja 

avamise, hooaja lõpetamise ja muud sarnased üritused. 

• Sõudeklubide veteranidest liikmetele spetsiaalne võistluskalender nii 

traditsioonilistel paadiklassidel kui ka rahvapaatidel. 

• Sõudeklubide veteranidest liikmetele kontaktide otsimine ja loomine sarnaste 

sõudeklubide juures tegutsevate sõudevetereanide organisatsioonidega mujalt 
maailmast 

• Sõudeliit peab tegema jõupingutusi aitama viia klubilise tegevuse kajastamine ka 
väljapoole klubisid - ajakirjandusse. 

Materiaalsed stiimulid 

Materiaalsete stiimulite all peetakse eelkõige silmas stiimuleid sõna selle kõige otsesema mõttes, 

mitte kogu ega ka osalise tegevuse finantseerimist. 

• Auhinnafondi organiseerimine sponsoritelt klubidevaheliste nii võistlusspordi alaste 

võistluste kui ka vabaaja ürituste raames läbiviitavate jõukatsumiste jaoks. 

• Sponsorite otsimine kes on huvitatud otseselt klubilise tegevuse toetamisest, kas siis oma 

toodete või teenuste propageerimiseks, või lihtsalt missioonitundest. 
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• Sõudeliit peab selgelt välja näitama oma valmisoleku toetada sõudeklubides aktiivseid juhte 

ja organisaatoreid, nii palkamisega Sõudeliidu palgalistele kohtadele kui nende aitamisega 
samade ametikohtade saamisel rahvusvahelistes Sõudeorganisatsioonides. 

• Sõudeliit peab leidma materiaalsed vahendid ühekordsete preemiate või mitterahaliste 
auhindade jaoks autasustamaks aktiivseid sõudeklubide liimeid ja juhte. Muuta see 
autasustamine igaaastaseks traditsiooniks. 

Personaalsed stiimulid 

• Sõudeliit peab soodustama sõudeklubides õhkkonna tekkimist, kus tunjustatakse iga klubi 
liikme saavutusi, nii spordi alaseid saavutusi, kui ka muid väljapaistvaid tegusid, mida klubi 
liige on teinud klubi heaks. 

• Sõudeliit peab selgelt välja näitama oma valmisoleku toetada sõudeklubides aktiivseid juhte 

ja organisaatoreid, nii palkamisega Sõudeliidu palgalistele kohtadele kui nende aitamisega 
samade ametikohtade saamisel rahvusvahelistes Sõudeorganisatsioonides. 

4.3. Sportlaste ettevalmistusprogrammid osavõtuks 
tiitlivõistlustest 

Ateena 2004 

Peking 2008 

Järgmine noorte MM 

Järgmine Juuniorite (Seenior B) programm 

4.4. Suhted rahvusvahelise sõudmisföderatsiooniga FISA ja 
muude sõudeorganisatsioonidega. 

Nii nagu juba eelolevas peatükis kirjeldatud on eesmärgiks luua tihedad ja konstruktiivsed suhted 

rahvusvahelise sõudeföderatsiooniga FISA ja muude rahvusvaheliste sõudeorganisatsioonidega. 

Konkreetsed sammud, mis on vaja astuda nende suhete tihendamiseks: 

• Sõudeliidu juhtkonna poolne osavõtt kõigist FISA egiidi all toimuvatest üritustest. 

• Sõudetreenerite tihe osalemine FISA poolt organsiseeritavatest treenerite õppekogunemistest 

• Eesti sõudekohtunike taseme tõstmine ja rahvusvahelise kategooria kohtunike arvu 

suurendamine 

• Eesti sõudmise positiivsete kogemuste ettekandmine ja kogemuste vahetamine 

rahvusvahelistel sõudeföderatsioonide üritustel. 

• Pakkuda FISA'le välja Eesti kui atraktiivne kohta FISA ürituse läbiviimiseks. 
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• Toetada nii moraalselt kui materiaalselt tegevspordist loobunud sportlaste jõupingutusi 

kaasa löömiseks FISA tegevuses. 

• Läbi rahvuslike sõudeföderatsioonide otsida võimalusi Eesti treenerite saatmiseks kas 

palgalisele tööle või stazheerima välismaa klubidesse. 

4.5. Treenerite täiendõpe 

Treenerite väljaõpe ja täiendkoolitus kindlasti palju laiem valdkonkd, kui se mida suudab hõlmata 
Sõudeliit. Treenerite koolitus sisaldab endas kohustuslike komponenytidena palju neid valdkondi, 
mis on ühised kõigile spordialadele. Samas sisaldab see ka väga spetsiifilisi nishi valdkondi mis on 
omased ainult sõudespordile. Seepärast näeab sõudeliit siinkohal ette, et sõudetreeneritega seotud 
eesmärkide postitamine, nende realiseerimise teed kui ka realiseerimine ise on vajalik delegeerida 
Sõudeliidu juures tegutsevale treenerite nõukogule. Sõudeliidul saab siin olla ainult kontrolliv ja 
toetav funktsioon. Konkreetsemalt: 

• Sõudeliit peab hoidma peatreeneri ametikohta finantseerides kõik peatreeneri 

palgakulud ja tegevuskulud. 

• Sõudeliit peab volitama peatreeneri esindama sõudeliitu vajadusel treenerite nõukogus 

toimuvates aruteludes ja otsuste vastuvõtmisel. 

• Sõudeliit peab sõnastama nii pikaajalised eesmärgid kui ka lühiajalised eesmärgid mida 

oodatakse treenerite nõukogult. 

• Sõudeliit peab koostama hindamiskriteeriumid treenerite nõukogu tegevuse 

hindamiseks. 

• Sõudeliit peab igaaastaselt kooskõlastama treenerite nõukoguga Eesti 

sõudetreenerite hinnatavad koolitused kui ka nende eelarve. 

• Sõudeliit peab enda kanda võtma treenerite täiendkoolituse läbiviimise 

organisatoorse poole. 

• Sõudeliit peab osaliselt enda kanda võtma treenerite täiendkoolituse läbiviimise kulud ning 

vastutama vajaduselt täiendavate finantseerimisallikate kaasamise eest. 

• Sõudeliit kui rahvusvahelise sõudeorganisatsiooni FISA liige peab oma tegevuse kaudu 

toetama Eesti sõudetreenerite tihedamat läbikäimist oma ametivendadega maailmas. 
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4.6. Sõudekohtunike koolitus 

4.6.1. Sõudekohtunike koolitusprogramm 

Sõudekohtunike koolitusprogrammi eesmärk on nii noorte sõudekohtunike esmane koolitus kui 
juba tegutsevate ja aktiivsete sõudekohtunike pidev täiendkoolitus. Loomulikult tuleb kohtunikel 
kindlustada ka pidev parktiseerimisvõimalus nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Selleks 
on vaja astuda järgmised sammud: 

Projektid realiseerimiseks kuni 2004: 

• Taaskäivitada igaaastane noorkohtunike koolituse programm 

• Muuta regulaarseks, vähemalt kaks korda aastas tegevkohtunike täiendkoolitus 

• Kaasata kohtunike koolitusse rahvusvahelise tasemega kohtunike/koolitajaid 

• Sõudeliidul välja töötada uued kohtunike töö hindamise alused 

• Sõudeliidul välja töötada ja juurutada kohtunike tasustamise alused kohalikel võistlustel, 

et muuta kohtunike töö ja positsioon ka materiaalselt atraktiivseks 

• Sõudeliidul välja töötada alused millega kaudu toimub kohtunike valik igaks konkreetseks 

võistluseks, võttes arvesse kohtuniku senise töö kvaliteeti, tema kohemust ja kvalifikatsiooni 

vastavaust võistluse klassile ning andes noortel võimaluse pidevalt täiustada oma 

kvalifikatsiooni 

• Peale eeltoodud punkti edukat rakendamist välja töötada alused millede alusel muutuks 

koolitus kohtunikekandidaatidele ja täiendkoolitus tegevkohtunikele osaliselt 

finantseeritavaks kohtunike endi poolt 

Projektid realiseerimiseks kuni 2008 

• Käivitada naaberriikidega kohtunike vahetuse programm, mille käigus antakse Eesti 

kohtunikele võimalus praktiseerida naaberriikide kohalikel võistlustel ja naaberriikide 

kohtunikele antakse võimalus osaleda Eesti sisestel võistlustel. 

• Sõudeliidul juurutada stipendiumite süsteem stimuleerimaks kohtunike huvi saavutada 

rahvusvahelise kategooria sertifikaadid 

Projektid realiseerimiseks kuni 2012 

• Sõudeliidul leida võimalused rahvusvaheliste sõudeorganisatsioonide poolt korraldatavate 

sõudekohtunike kursuste ja seminaride toimumise koha toomiseks Eestisse 

• Sõudeliidul leida võimalused Eesti sõudekohtunike läbilöögi võime toetamiseks FISA's 

Lk. 29 



 

Eesti Sõudeliidu Arengukava 

4.7. Sponsorprogrammid 

Sponsortoetuste kindlustamiseks Eesti tippsõudjatele ja sõudeklubidele on vajalik: 

• Pidevalt informeerida sõudjaid, sõudeklubide liikmeid, ja teisi sõudespordile 

lähedalseisvaid inimesi erinevate sponsorprogrammide olemasolust 

• Pidevalt informeerida sõudjaid, sõudeklubide liikmeid, ja teisi sõudespordile 

lähedalseisvaid inimesi preemiates mis on seotud sponsorite toomisega sõudeliidule 

või konkreetsele klubile 

• Perioodiliselt läbi viia küsitlusi sponsorite seas, millised on need tegevused millega 

Sõudeliit või konkreetne klubi saaks olla kasuks sponsorile, mida sponsorid ootavad 

sõudeliidult, milliseid sponsorluse vorme sponsorid eelistavad. 

• Välja töötada ja realiseerida sponsoritele suunatud klubiline tegevus: 
o   Sponsorite esindajate osavõtt Eesti Meistrivõistlustest 
o   Sponsorite kutsumine rahvusvahelistele tiitlivõistlustele 

o   Sponsoritele mõeldud hooaja avaüritus ja hooaja kokkuvõttev üritus 

4.7.1. Pikaajalised sponsorprogrammid 

Pikaajaline sponsorprogramm peab olema suunatud sponsoritele, kes oma missioonitundest või 

siis oma tegevusest lähtuvalt on malmis toetama sõudesporti vähemalt ühe olümpiatsükli 

vältel. 

• Selekteerida potensialsete pikaajaliste sponsorite ring 

• Välja töötada sõnum sponsoritele, miks just toetada sõudmist: dopinguvaba, 

keskkonnasõbralik, intelligentne inimeste spordiala, jne. 

• Defineerida nende potensiaalsete sponsorite huvi ja tingimused Sõudespordi 

toetamiseks 

• Organiseerida pikaajaliste sponsorite regulaarne informeerimine Sõudeliidu, Eesti koondise 

ja nende poolt toetatavate sportlaste arengust ja saavutustest. 

4.7.2. Ühekordsed sponsortoetused 

Ühekordsed sponsorprojektid peavad andma võimaluse ka neile firmadele ja üksikisikutele, kes ei 
saa endale lubada sponsoreerida või toetada Eesti Sõudeliitu pikema aja vältel või siis suuremate 
annetustega, anda oma panus sõudespordi arendamisele Eestis. Selleks on vaja organiseerida 
järgmised sammud: 

• Sponsortoodete ja nende hinnakirja väljatöötamine: tänukirjad, meened, jne. 

• Käivitada sõudeliidu ja sõudeklubide ühine meenepood 

• Välja töötada nn. formaat ühekordsetele toetusüritustele: 
o   Sõudeliidu tuluüritused 

o   Tiitlivõistlustel auhinnalisele kohale jõudnud sportlaste 
tunnustamisüritused 
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o   Ühekordsed projektid - võistlused sõudetrenashööridel sponsoritele, mille tulu läheks 

sõudeliidule Ning kehtestada kõikidele üritusetele kindlad reeglid tasu määramiseks. 

4.7.3. Sõudeliidu toetajate klubi loomine 

Sõudespordi toetajaklubi loomise eesmärgiks on hoida pikaajalisi sponsoreid sõudespordi 

toetamise juures, kinnistada nendes ühtekuuluvustunne nende poolt toetatavate 

sportlastega. Ning meelitada ühekordseid sponsoreid liituma Eesti Sõudeliidu pikaajaliste 

sponsorprogrammidega. 
Sõudeliidu roll nimetatud klubi loomisel ja elus hoidmisel saab väljenduda järgmiste 

tegevuste kaudu: 

• Klubi liikmete pidev informeerimine nii Eestis toimuvatest võistlustest kui ka väljaspool 

toimuvatest tiitlivõistlustest, millest võtavad osa Eesti sportlased. 

• Klubi liikmetele spetsiaalse (elektroonse) uudiskirja toimetamine ja levitamine. 

• Klubi tegevuse propageerimine ühekordsete sponsorite ja toetajate hulgas. 

• Klubi tegevuse organiseerimine. 

• Sõudeliit saab määrata igale pikaajalisele sponsorile oma nn. sponsori halduri (KAM - Key 

Account Manager), kes hoiab üleval suhteid konkreetse sponsoriga. Kõige optimaalsem oleks 

delegeerida need halduri funktsiooni Sõudeliidu juhatuse liikmetele. 

• Sõudeliit peab välja töötama ühtsed põhimõtted millede alustel klubi liikmed saaksid 

kasutada Sõudeliitu, selle liikmesklubisid ja konkreetseid sportlasi, oma äriliste eesmärkide 
saavutamisel - sportlaste kasutamine reklaamides, firmaüritustel kutsutud külalistena, jne. 

4.8. PR programmid 
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5. Vahendid ja allikad püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks 

Eelkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ja konkreetse tegevuskava täitmiseks on võimalik 
kasutada kolme liiki materiaalsete tulude allikaid: 

• Riiklikud toetused 

• Toetused regionaalselt tasandilt (toetused omavalitsustelt) 

• Sponsorrahad. 

Väiksemal määral võib laekuda materiaalseid vahendeid ka auhinnarahadest ja/või eritoetustest 

saavutatud tulemuste eest ning ürituste ja võistluste osavõtumaksudest. Kuid nende määr on esiteks 

prognoosimatu ja teiseks on nende maht kogu vajalike ressursside hulgas ikkagi marginaalne. 

Riiklikud toetused saab omakorda jagada: 

• Olümpiakomitee poolt saavutusspordi finantseerimise raames jaotatavad toetused. 

• Riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatavad vahendid spordirajatiste ja objektide jaoks. 

• Riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatavad vahendid konkreetsete programmide 

finantseerimiseks ja kaasfinantseerimiseks (Hasartmaksu nõukogu). 

Regionaalsel tasandil saadavad toetused ja finantseeringud saab jagada: 

• Spordibaaside ja spordirajatiste jaoks sihtotstarbeliselt tehtavad finantseeringud. 

• Spordibaaside personali, kaasa arvatud treenerite palgafondi katmine 

5.1. Sõudebaaside arendamiseks vajalike vahendite ja 
ressursside allikad 

5.1.1. Pärnu sõudestaadioni arendamine. 

Projekti realiseerimiseks planeeritud rahaliste vahendite allikad: 

• Pärnu linna ja Pärnu Maakonna spordirajatiste finantseerimiseks eraldatud vahendid. 

• Pärnu linna spetsiaalprojektid mis on seotud Pärnu jõe kalda detailplaneeringuga ja selle 

realiseerimisega. 

• Riiklikud vahendid ja investeeringud spordirajatistesse. 

• Sõudeliidu poolt kogutud sponsorrahadest eraldatavad vahendid. 

• Kohalike sponsorite otsetoetused konkreetsele projektile. 

• Sõudeklubide SK "Pärnu" ja SK "Kalev" poolt eraldatud vahendid. 

Projekti realiseerimise kestel projektijuhtimiseks kasutatav inimressurss peab tulema Eesti 

Sõudeliidu ja sõudeklubide SK "Pärnu" ja SK "Kalev" ühisjõududest. 
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5.1.2. Narva sõudebaasi arendamine 

Projekti realiseerimiseks planeeritud rahaliste vahendite allikad: 

• Narva linna spordirajatiste finantseerimiseks eraldatud vahendid. 

• Riiklikud vahendid ja investeeringud spordirajatistesse. 

• Sõudeliidu poolt kogutud sponsorrahadest eraldatavad vahendid. 

• Sõudeklubide SK "Narva" poolt eraldatud vahendid. 

Projekti realiseerimise kestel projektijuhtimiseks kasutatav inimressurss peab tulema Eesti 

Sõudeliidu ja sõudeklubi SK "Nai^ühisjõududest. 

5.1.3. Teiste sõudebaaside arendamine 

Projekti realiseerimiseks planeeritud rahaliste vahendite allikad: 

• Omavalitsuste spordirajatiste finantseerimiseks eraldatud vahendid. 

• Riiklikud vahendid ja investeeringud spordirajatistesse. 

• Sõudeliidu poolt kogutud sponsorrahadest eraldatavad vahendid. 

• Sihtasutuste ja fondide vahenditest kes tegelevad noorte hulgas narko- ja 

kuritegevusevastase ennetustööga. 

Projekti realiseerimise kestel projektijuhtimiseks kasutatav inimressurss peab tulema Eesti 
Sõudeliidu ja sõudeklubide ühisjõududest. 

5.2. Sõudeklubide tegevuse arendamiseks vajalike ressursside ja vahendite 

allikad 

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks tehtavate jõupingutuste jaoks on peaasjalikult tarvis 

inimressursi ja lisaks ka vähesel määral materiaalseid vahendeid. Nende ressursside ja vahendite 

allikatena planeeritakse: 

• Kohalike sõudeklubide liikmete vabatahtlik abi 

• Sõudeliidu palgalise tööjõu abi nii organisatoorsetes küsimustes kui ka Sõudeliid Know-

how'ga. 

• Sponsorite poolt eraldatud materiaalsed vahendid. 

• Sihtasutuste poolt finantseering nende sihtasutuste eesmärkide ja sõudeklubide poolt 

korraldatavate sammude ja huvide kokkulangemise korral. 
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