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Arengukava 
2020 - 2024 

0. SISSEJUHATUS 

Käesoleva arengukava koostamise eesmärgiks on määratleda MTÜ Eesti Sõudeliidu (edaspidi 
Sõudeliit) peamiste tegevusvaldkondade arenguperspektiivid aastateks 2020-2024.  

Vastavalt Põhikirjale on Sõudeliit EOK ja Maailma Sõudeliidu (FISA) poolt tunnustatud sõudmist 
ainuesindavaks organisatsiooniks Eesti Vabariigis, olles katusorganisatsiooniks oma liikmetele.  

1. MISSIOON 

Eesti Sõudeliidu missiooniks on tagada Eesti sõudmise rahvusvaheline edu, üle-eestiline populaarsus 

ning järjepidev tasakaalustatud areng. 

2. VISIOON 

- Eesti Sõudeliit on üks edukamaid alaliite Eestis. 
- Sportlasi juhendavad kvalifitseeritud treenerid 
- Vähemalt ühe rahvusvahelistele nõuetele vastava võistluspaiga väljaehitamine. 
- Alates 2022.a ollakse võimelised korraldama EM-i, MK ja MM-i tasemel võistlusi 
- Veteranide sõudmise ning sõudeturismi kandepind on jätkuvas laienemises 
- Meresõudmine on (Coastal rowing) väljaarendamisel 

3. VÄÄRTUSED 

- Maailmatasemel tippsõudjate olemasolu 
- Enam kui 140-aastane sõudmise ja võistlemise traditsioon Eestis 
- Ajalooliselt toimivad sõudekeskused Eesti suuremates linnades 
- Arvestatav hulk sõudmiskogemusega inimesi erinevates vanusegruppides 
- Teadmiste ja kogemustega treenerid 
- Laia profiiliga personal – oskused ja vilumused väga erinevates valdkondades 
- Teotahteline vabatahtlike meeskond 
- 3 rahvusvahelise kategooria kohtunikku, aktiivne noortest kohtunikest koosnev meeskond 
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4. STRATEEGILISED eesmärgid ja tegevused 

4.1. Noortespordi kandepinna laiendamine 

•  Head tulemused tiitlivõistlustelt, millised motiveerivad noori tulema just sõudmise juurde 
•  "Sõudmine kõigile" tegevusprogrsammi käivitamine 
•  Talendiotsinguprogrammi käivitamine 

4.2. Naiste sõudmise kandepinna laiendamine  

•  Meetmete väljatöötamine neidude/naiste hoidmiseks sõudmise juures 
•  Tütarlaste ja neidude hulgas huvi tekitamine sõudmise vastu 

4.3. Meresõudmise arendamine ja seeläbi klubide arvu suurendamine 

•  Klubide arvu on võimalik suurendada eelkõige meresõudmise kui potentsiaalse olümpiaala 
arendamise kaudu 

•  Meresõudmise üha suurenev populaarsus maailmas 
•  Vähem piiranguid võistluspaikade leidmisel 

4.4. Medalid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt 

•  Võita rahvusvahelistelt tiitlivõistlustel vähemalt 1 medal ühe olümpiatsükli kohta igas 
vanuseklassis. 

4.5. Uute sõudestaadionite rajamine ja olemasolevate haldamine 

•  Aidus FISA poolt tunnustatud rhv nõuetele vastava sõudestaadioni projekti realiseerimine 
•  Viljandi järve nn Pikas Kaelas 2000m distantsi väljaehitamine 
•  Pärnu jõe liiklust puudutavate regulatsioonide taaskehtestamine võimaldamaks normaalseid 

tingimusi treenimiseks ja võistluste läbiviimiseks 
•  Harku järve 1000m distantsi radade taastamine 

4.6. FISA egiidi all toimuvate võistlusväliste ürituste korraldamine 

•  Edukaks kandideerimiseks FISA tiitlivõistluste korraldamisõiguse saamiseks on vajalik 
tõestada oma organisaatorivõimeid ja suurendada tuntust rhv sõuderingkondades. 
(näitena FISA Coaches Conference 2013 Tallinnas) 

4.7. Alates 2023.a olla valmis EM, MK ja MM-i tasandi võistluste korraldamiseks, mille eelduseks on: 

• Aidu sõudestaadioni valmimine 2020 sügisel 
• Kogemuste omandamiseks madalama taseme rhv võistluste korraldamine 
• Vabatahtlike ringi oluline laiendamine 

4.8. Vajaliku tulubaasi tagamine 

•  Seni kehtiv EOK ja kultuuriministeeriumi rahastamismudelid on suhteliselt hästi toimivad 
kuid olulise edasimineku saavutamiseks ebapiisavad.  

•  Senised rahastamismudelid võimaldavad sportliku ettevalmistuse  minimaalset toimimist 
kuid on ebapiisavad inventari hankimiseks, treener-õpetajate töö tasustamiseks võistluste 
korraldamise jm organisatsioonilise tegevuse normaalseks toimimiseks  

4.9. Organisatsiooni arendamine ja uued algatused 

• Sportlaste litsentsi- ja andmebaasi väljaarendamine webikeskkonnas 
• Võistluste ajavõtu- ja tuleuste salvestamise süsteemi väljatöötamine  
• Leida kandidaate ja rahalisi võimalusi noortertreenerite värbamiseks. 
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•  Kaasata klubide kaasabil endisi sportlasi vabatahtlike hulka. 
•  Kaasata veteranid kes on alaliidust või klubidest eemaldunud või lahkunud. 

5. LÄHIAJA RÕHUASETUSED 

5.1. Kandepinna laiendamine – liikmete arvu kasvatamine 

•  Klubide ja klubide liikmete arvu suurendamine 
•  Noorte treenerite ja neile vajaliku palgafondi leidmine 
•  Veteranide liikumise laiendamine 
•  Klubide aktiivi laiendamine. 
•  Kaasaegse inventari soetamine noortespordi normaalseks toimimiseks. 

5.2. Tippspordi arendamine 

•  Kontrolli tõhustamine koondisesse pürgijate treeningmetoodika ja mahtude osas. 
•  Ühtse treeningpäeviku (Sportlyzer) kasutuselevõtt. 
•  U23 ja U19 vanuseklassi MM-i taseme sportlaste kasvatamine Eesti Sõudeliidu ja klubide 

koostöös. 
•  Olemasolevatele tippudele Sõudeliidu ja klubide koostöös treeninguks vajaliku keskkonna 

loomine 

5.3. Rahvusvaheliste võistluste ja riigisiseste võistluste korraldamine 

• Võistluste korraldamine on: 
o oluliseks elemendiks ala populariseerimisel 
o aktiivi tekkimisel/hoidmisel 
o vajalik igas linnas kus tegutsevad sõudeklubid.  

• Selleks on vaja: 
o Pärnu jõel taaskehtestada kuni 2016.a aprillini kehtinud regulatsioon tagamaks 

minimaalsegi ohutuse võistluste ja treeningute läbiviimiseks.  
o Viljandi järvel elementaarsetele tingimustele vastava 2000m distantsi 

väljaarendamine. 
o Aidu sõudestaadioni väljaehitamine FISA poolt aktsepteeritud projekti alusel. 
o Rahvusvahelise sisesõudevõistluse "Alfa" baasil sisesõudmise EM-i ja MM-i 

korraldamine 
o Ajavõtu-, ülesandmise ja võistluste protokollimise süsteem kaasajastada 
o Sportlaste litsentside andmebaas ehitada välja netipõhiselt 

 

6. ARENGUKAVA KOKKUVÕTTEKS 

Arengukava uuendamine on pidev protsess ning vaadatakse üle iga-aastaselt. 
Käesolev arengukava on kinnitatud Sõudeliidu juhatuse e-koosolekul 2019-11e, 30.10.2019. 


