
Tippspordi tegevuskava 2017 
 
I Ettevalmistav periood jaan-aprill 
Jaanuar 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Tippspordi komisjoni 
(TSK) moodustamine 
ja valimine  

Peatreener Aeg Komisjoni 
olemasolu 

Kõikide potensiaalsete EUL 
koondisesse pääsevate sportlaste 
treenerid on kaasatud TSK töösse  

TSK poolt kriteeriumite 
välja töötamine ABS, 
juuniorite ja noorte 
koondise 
moodustamiseks 

Peatreener 
+ TSK + EUL 
sekretariaat 

Aeg Kehtestatud 
kriteeriumid 
koondislaste 
valmiseks 

EUL on olemas selged 
kriteeriumid, mille alusel pääseb 
sportlane vastavalt vanusele kas 
ABS, juuniorite või noorte 
koondisesse 

TSK ettepanekud 
tiitlivõistlustele 
(MM,EM,JMM,JEM, 
PMN,PMJ,BMV) 
lähetamise ja 
finantseerimise aluste 
kehtestamiseks  EUL 
juhatusele 

Peatreener 
+ TSK + EUL 
sekretariaat 

Aeg Kehtestatud 
alused 
tiitlivõistlustel 
osalevate 
sportlaste 
finantseerimiseks 

Klubid saavad arvestada 
normatiivide täitmisel EUL 
poolse toetusega  

TSK poolt ABS, 
juuniorite ja noorte 
koondislaste 
valimine ja 
kinnitamine ja EUL 
koduleheküljel 
avalikustamine 

Peatreener 
+ TSK + EUL 
sekretariaat 

Aeg Kinnitatud ABS, 
juuniorite ja 
noorte koondised 

Koondisesse pääsenud sportlane 
saab osaleda kõikides koondise 
tegevustes, mis on organiseeritud 
ja finatseeritud (vajadusel ka 
omafinantseering) EUL poolt 

 
Veebruar 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

TSK koosolek 
sportlaste testimise 
süsteemi 
väljatöötamiseks ja 
kinnitamiseks 

Peatreener 
+ TSK 

Aeg Ühine 
testimissüsteem 

Valitud testid võimaldavad 
regulaarsel läbiviimisel tekitada 
järjepidevuse sportlaste arengu 
jälgimisel 

TESTIMINE  
(24-26.02): 
a) Laktaaditest + 
tõmbed ja tempo 
b) Erialane 
liigesliikuvus ja 
lihasjõud 
c) Veealune filmimine 
tehnika analüüsiks 
d) Koormustest 
e) Hüppevõime testid ja 
lihasjõu testimine 
f) Keha koostise 
määramine DXA 
g) jalgade testid 

Peatreener 
+ TSK + HPC 
+ VOmax + 
TÜK 

Aeg + 
Nõmme 
ujula 
toetus + 
EOK 
rakendus-
uuring  
5000 euri 
+ EUL 
vahendid 
250 euri 

Andmed 
koondislaste 
kohta 

Testimiste andmed võimaldavad 
teostada täpsema analüüsi 
sportlaste kohta selgitamaks välja 
nende tugevad ja nõrgad kohad 

Koondislaste 
pildistamine EUL 
koduleheküljel 
profiilide koostamiseks 

Peatreener 
+ TSK +  

Aeg +  
EUL 
vahendid 
220 euri  

Pildid kõikide 
koondise 
sportlaste kohta 

EUL koduleheküljel on kõikide 
koondisesse kuuluvate sportlaste 
profiilid, millega saavad kõik 
asjast huvitatud tutvuda  



Märts 2017 
Tegevus Vastutaja Vajalikud 

ressursid 
Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Koondisesse pääsenud 
sportlaste pidulik 
tunnustamine ja 
treenerite tänamine 

Peatreener 
+ M. Didvig 
ja K. Kõrbe + 
EUL 
sekretariaat 

Aeg + EUL 
vahendid 
1094 euri  
+ Erki 
Vapper 
480 euri 

Tänutunne Koondisesse pääsenud sportlased 
ja nende treeneritel on täpsem 
määratlus kuuluvusest ühisesse 
teami 

Kontrollvõistlus –  
EKV 03-04.03 

Kõik 
treenerid 

EUL Tulemused Treeneritel on tagasiside 
ettevalmistusetapi sisust 

Testimiste analüüs ja 
tagasiside saatmine 
treeneritele ning ühine 
koosolek tulemuste 
interpreteerimiseks 

Peatreener 
+ HPC (Mati 
Arend)  + 
Vomax (Eric 
Roots) + 
TÜK (Evelin 
Lätt) 

Aeg  
 

Hetke seis  Testimiste andmed võimaldavad 
teostada täpsema analüüsi 
sportlaste kohta selgitamaks välja 
nende tugevad ja nõrgad kohad 

Koondislaste online 
tagasiside käivitamine 
peatreenerile 

Peatreener Aeg Online küsimustik Võimaldab distantsilt juhtida ja 
anda jooksvat tagasisidet 
treeneritele, millises olukorras on 
nende sportlased 

 
Aprill 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Balti MV 31.03-01.04 Kõik 
treenerid 

EUL Tulemused Treeneritel on tagasiside 
ettevalmistusetapi tulemustest 

Koondisesse kuuluvate 
sportlaste koolitamine 
– a) koolitus kuidas 
parandada testimistel 
leitud vead 

Peatreener 
+ HPC 

Aeg Teadmised Sportlaste teadlikkuse kasv 
võimaldab neil kvaliteetseimaid 
treeniguid läbi viia ilma 
täiendava mahu lisamiseta 

TSK koosolek teami töö 
parandamiseks ning 
järgmise hooaja 
ühislaagrite ja 
testimiste 
määratlemiseks 

Peatreener 
+ TSK 

Aeg Täiendatud 
kalenderplaan 

Treenerid saavad paremini 
planeerida oma hooaja 
ettevalmistust 

Videoanalüüsi 
kokkuvõtted 

V. Kunitsõn 1000 euri 
EUL 
finantsee-
ring 

Sportlaste tehnika 
materjal 

Treenerid saavad täiendada oma 
treeningplaane tehnika 
harjutustega, mis potensiaalselt 
parandavad leitud vead 

31. aprill tähtajaga 
uute koondislaste 
valimine  

Peatreener 
+ EUL 
sekretariaat 

Aeg Täiendatud 
koondise 
nimekirjad 

Uute koondislaste lisandumine 
annab tagasisidet, et sportlik tase 
liigub ülespoole ning sportlased 
ja treenerid pingutavad 
koondisesse pääsemise nimel 

 



II Võistlusperiood mai-august 
Mai 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Koondisesse pääsenud 
uute sportlaste pidulik 
tunnustamine ja 
treenerite tänamine 

Peatreener 
+ EUL 
sekretariaat 

Aeg + EUL 
vahendid  

Tänutunne Koondisesse pääsenud sportlased 
ja nende treeneritel on täpsem 
määratlus kuuluvusest ühisesse 
teami 

Koolitus J. Käen hooaja 
planeerimise 
kogemuste jagamine 

Peatreener 
+ Kutse-
komisjon 

Aeg  Teadmised Jagatud kogemused võimaldavad 
paremini lahti mõtestada oma 
tegevust 

TSK elektrooniline 
koosolek 2017-2018 
hooaja treeningplaani 
planeerimiseks 

Peatreener 
+ TSK 

Aeg 2017-2018 hooaja 
treeningplaan 
koondislastele 

Planeeritud plaan võimaldab 
paremini juhtida 
treeningprotsessi klubides 

Koondisesse kuuluvate 
sportlaste koolitamine 
– a) näidistreening 
soojendusharjutuste 
läbiviimiseks  

Peatreener 
+ HPC 

Aeg Teadmised Sportlaste teadlikkuse kasv 
võimaldab neil kvaliteetseimaid 
treeniguid läbi viia ilma 
täiendava mahu lisamiseta 

 
Juuni 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

EMV 17-19.06 Sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

Ettevalmistuslaager 
JEM 20-27.06 

Tiitli-
võistlusele 
minevate 
sportlaste  
treenerid 

EUL laagri-
toetus + 
oma-
vahendid 

Vorm Tulemused tiitlivõistluselt JEM 

JEM 28.06-02.07 T. Meijel + 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

Ettevalmistuslaager 
PMN 20.06-07.07 

Tiitli-
võistlusele 
minevate 
sportlaste  
treenerid 

EUL laagri-
toetus + 
oma-
vahendid 

Vorm Tulemused tiitlivõistluselt PMN 

 



Juuli 2017 
Tegevus Vastutaja Vajalikud 

ressursid 
Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

PMN 08-09.07 Peatreener 
+ 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

Ettevalmistuslaager 
ENOF ja MM 

Tiitli-
võistlustele 
minevate 
sportlaste  
treenerid 

EUL laagri-
toetus + 
oma-
vahendid 

Vorm Tulemused tiitlivõistlustelt ENOF 
ja MM 

ENOF 23-29.07 T. Meijel + 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

MM 23-30.07 Peatreener 
+ 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

 
August 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Ettevalmistuslaager 
Universiaad ja JMM 

Tiitli-
võistlustele 
minevate 
sportlaste  
treenerid 

EUL laagri-
toetus + 
oma-
vahendid 

Vorm Tulemused tiitlivõistlustelt 
Universiaad ja JMM 

Universiaad 19-30.08 Sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

JMM 23-28.08 Peatreener 
+ 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

31. august tähtajaga 
uute koondislaste 
valimine  

Peatreener 
+ EUL 
sekretariaat 

Aeg Täiendatud 
koondise 
nimekirjad 

Uute koondislaste lisandumine 
annab tagasisidet, et sportlik tase 
liigub ülespoole ning sportlased 
ja treenerid pingutavad 
koondisesse pääsemise nimel 

Ühislaager Eestis- ABS, 
juuniorid ja noored  

Peatreener 
ja 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

Aeg Vorm Ettevalmistus hooajaks 

ÜKE testimised 
ühislaagris 

Peatreener 
ja 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

Aeg Andmed 
koondislaste 
kohta 

Testimiste andmed võimaldavad 
teostada täpsema analüüsi 
sportlaste kohta selgitamaks välja 
nende tugevad ja nõrgad kohad 

 



III Ülemineku periood september-detsember 
September 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Koondisesse pääsenud 
uute sportlaste pidulik 
tunnustamine ja 
treenerite tänamine 

Peatreener 
+ EUL 
sekretariaat 

Aeg + EUL 
vahendid  

Tänutunne Koondisesse pääsenud sportlased 
ja nende treeneritel on täpsem 
määratlus kuuluvusest ühisesse 
teami 

TESTIMINE  
a) Laktaaditest + 
tõmbed ja tempo 
b) Erialane 
liigesliikuvus ja 
lihasjõud 
c) Veealune filmimine 
tehnika analüüsiks 
d) Koormustest 
e) Hüppevõime testid ja 
lihasjõu testimine 
f) Keha koostise 
määramine DXA 
g) jalgade testid 
h) vere testid 

Peatreener 
+ TSK + HPC 
+ VOmax + 
TÜK 

Aeg + 
Nõmme 
ujula 
toetus + 
EOK 
rakendus-
uuring  
5000 euri 
+ EUL 
vahendid 
250 euri 

Andmed 
koondislaste 
kohta 

Testimiste andmed võimaldavad 
teostada täpsema analüüsi 
sportlaste kohta selgitamaks välja 
nende tugevad ja nõrgad kohad 

 
Oktoober 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Testimiste analüüs ja 
tagasiside saatmine 
treeneritele ning ühine 
koosolek tulemuste 
interpreteerimiseks 

Peatreener 
+ HPC (Mati 
Arend)  + 
Vomax (Eric 
Roots) + 
TÜK (Evelin 
Lätt) 

Aeg  
 

Hetke seis  Testimiste andmed võimaldavad 
teostada täpsema analüüsi 
sportlaste kohta selgitamaks välja 
nende tugevad ja nõrgad kohad 

Koondisesse kuuluvate 
sportlaste koolitamine 
– a) toidulisandite 
kasutamine b) RPE 
skaala c) jõutreening 
FTs 

Peatreener 
+ HPC 

Aeg Teadmised Sportlaste teadlikkuse kasv 
võimaldab neil kvaliteetseimaid 
treeniguid läbi viia ilma 
täiendava mahu lisamiseta 

 



November 2017 
Tegevus Vastutaja Vajalikud 

ressursid 
Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Koondisesse pääsenud 
sportlaste treenerite 
tagasiside 
peatreenerile 
(aruanne) 

Peatreener 
+ treenerid 

Aeg Analüüs Edasiste plaanide tegemisel 
võimalik määratleda, mis läks 
hästi ning millised korrektuurid 
oleks vaja teha 

EMV SC Sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

 
Detsember 2017 

Tegevus Vastutaja Vajalikud 
ressursid 

Edukuse 
indikaator  
(mis on olemas?) 

Progressi näitaja  
(mida võimaldab edasi teha?) 

Ettevalmistuslaager 
EM 

Tiitli-
võistlusele 
minevate 
sportlaste  
treenerid 

EUL laagri-
toetus + 
oma-
vahendid 

Vorm Tulemused tiitlivõistluselt EM SC 

EM SC 13-17.12 Peatreener 
+ 
sportlastega 
seotud 
treenerid 

EUL + 
oma-
vahendid 

Võistlustulemused Hinnata ettevalmistuse edukust 
ning edasiseid sihte 

31. detsember 
tähtajaga uute 
koondislaste 
valimine  

Peatreener 
+ EUL 
sekretariaat 

Aeg Täiendatud 
koondise 
nimekirjad 

Uute koondislaste lisandumine 
annab tagasisidet, et sportlik tase 
liigub ülespoole ning sportlased 
ja treenerid pingutavad 
koondisesse pääsemise nimel 

 


