Eesti Allveeliidu arengukava 2019-2024

Missioon
Ühendada allveespordiga tegutsevaid organisatsioone ja tagada allveespordi edendamist ja
tegutsemist Eestis. Kordineerida võistlustegevust ja tagada suhtlus rahvusvahelise alaliiduga.
Toetada läbi klubide kaudu harrastajaid ja tippsportlasi.
Visioon
Arendame valdkondi, et tagada paremaid sportimis võimalusi
 Parandame võistluste korraldust ja tõstame võistluste kvaliteedi
 Töötame välja kohtunike õppesüsteem
 Rahvusvaheliste võistluste järjepidev korraldamine Eestis
 Tagada treeneritel pidev ja kvaliteetne õppesüsteem
 Luua võimalused koondisesportlaste toetamiseks
 Alaliidu töö struktureerimine ja töökorralduse süstematiseerimine
 Spordiala nähtavaks tegemine ja läbipaistvuse tagamine
 Infomatsiooni liikuvuse ja kättesaadavuse tagamine
Väärtused
 Tagame võrdsed tingimused kõikidele alaliidu liikmetele
 Heade tavade jälgimine
 Ausa mängu ja sportliku käitumise põhimõttete jälgimine
 Sporditulemuste väärtustamine
Hetkeolukorra analüüs
Tugevused
 Kohtunike süsteemi olemasolu ja eestvedaja
 Liikmelisus rahvusvahelistes komisjonides
 Alaliidu spetsiifilised komisjonid
 Laste võistlussarja loomine
 Võistluste korraldamise arendamine ja elektroonilise ajamõõtmissüsteemi tagamine
 Tipptulemuste juurdekasv ja noortekoondise suurenemine
 Eesti rekordite eesti premeerimine
 Noorte tiitlivõistlustev normidesüsteem

Nõrkused
 Puudulik ühtne koondise tegutsemise süsteem (laagrid, toetused, ettevalmistus)
 Täiskasvanud sportlaste vähene jätkusuutlikus
 Puudulik tugi noortele sportlastele
 Kohtunike tööjuhendi puudumine
 Kitsas harrastamise piirkond (Harjumaa)

Strateegilised eesmärgid

1. Treenerid
Eesmärk: tagada kutsekvalifikatsiooni süsteemi toimimine
1.1 Õppematerjalide loomine
1.2 Koolituste korraldamine
1.3 Treenerite professionaalsuse tõstmine
Tulemus:
 Treeneritel on võimalus saada EKR 3,4,5 treeneri kutsetasemeid
 Treenerite arvu suurenemine
 Avaneb võimalus taotleda riigitoetust

2. Noortekoondis
Eesmärk: toetada tiitlivõistlustel osalemine normitäitnud sportlastel
2.1 Iga aastaselt leida finantseerimine
Tulemus:
 Spotlastel on kindel eemärk normidet tätimiseks
 Normitäitnutel on kindel finantsiline tugi
 Koondise taseme tõus

3. Täiskasvanute koondis
Eesmärk: tagada koondise jätkusuutlikus
3.1 Täiskasvanute tiitlivõistluste normatiivide väljatöötamine
3.2 Ülemineku perioodi loomine noorte koondisest täiskasvanute koondisesse
3.3 Koondise ettevalmistuse finantseerimise võimaluste otsimine ja väljatöötamine
Tulemus:
 Tipptulemuste saavutamine täiskasvanute klassis rahvusvahelistel võistlustel
 Eesti riigi esindatus tiitlivõistlustel
 Täiskasvanute koondise suurenemine

4. Eestis sisesteVõistluste läbiviimine ja kohtunike töö
Eesmärk: kohtunike tööjuhendi loomine, võistluste korraldamise ja läbiviimise reeglistikuraamistiku väljatöötamine
4.1 Kohtunike töögruppi eesmärk välja töötada kohtunike tööjuhend
4.2 Kohtunike koolituse korraldamine
4.3 Võistlus korraldamise parandamine
Tulemus:
 Võistluste kvaliteedi parandamine
 Võistluste atraktiivseks muutumine

5. Rahvusvaheliste võistluste korraldamine
Eesmärk: korraldada rahvusvahelised võistlused Eestis
5.1 Korraldada Euroopa MV allveeorienteerumises
5.2 Korraldada Sportdivingus MK etapp
5.3 Korraldada rahuvusvaheline lestaujumisvõistlus Eestis
5.4 Korraldada Lestaujumise MK etapp
Tulemus:
 Avaneb noorsportlastel võimalus võistelda rahvusvahelistaseme sportlastega
 Spordiala populariseerimine Eestis
 Eesti kultuuri ja riigi tutvustamine

6. Alaliidu töö
Eesmärk: püstitada ja täita konkreetsed eesmärgid aasta lõikes lähtudes arengukavast
6.1 Prioriteetsete suundade ja eesmärkide täitmisekava loomine ja juhtuse poolt kinnitamine
6.2 Juhatuse liikemete ülesandete ja tegevuste jagamine
6.3 Juhatuse koosoleku kuupäevade kooskõlastamine aasta lõikes (septembrist – septembrini)
6.4 Kindlate kuupäevade määramine tegevustevaldkonnas (hooaja kalender)
6.5 Täipsustada alaliidutöötajate tööülesanded
6.5 Korraldada liikmete vajaduste ja ootuste uuring
Tulemus:
 Alaliidu töökvaliteedi tõstmine
 Liikmete rahuolu tagamine
7. Informatsiooni liikumine
Eesmärk: kiire ja operatiivne info vahetus kõikide osapoolde vahel
7.1 Interneti põhiste suhtlus ja info kanalite arendamine
7.2 Lastevanemate kaasamine
Tulmus:
 Informatsiooni kiire levik ja pidev kättesaadavus
Kinnitatud juhatuse koosolekul 20.oktoobril 2020

Tööplaan hooajaks 2019-2020

1. Õppematerjalide loomine
Otsus: luua allveespordi teooriõppik
Teostajad: Vladimir Kunitsõn, Tatjana Ikkonen,
Tähtaeg: mai 2020
2. Noorte ja täiskasvanute tiitlivõistluste normatiivide väljatöötamine ja eelarvega
kooskõlastaminer
Otsus: luua eelmise tiitlivõistluste põhjal normidetabel ja avaldada allveeliidu kodulehel
Teostaja:
Tähaeg: november 2020
3. Ülemineku perioodi loomine noorte koondisest täiskasvanute koondisesse
Otsus: finantsiliste võimaluste arvestus ja võimaluste väljatöötamine
Teostaja:
Tähtaeg:
4. Välja töötada kohtunike tööjuhend
Otsus:
Teostaja:
Tähtaeg:

5. Juhatuse koosoleku kuupäevade kooskõlastamine aasta lõikes (septembrist – septembrini)
Kindlate kuupäevade määramine tegevustevaldkonnas (hooaja kalender).
Panna paika kuud ja ülesanne sekretäril jälgida ja kutsuda kokku juhatus
Otsus:
Teostaja:
Tähtaeg:

6. Korraldada liikmete vajaduste ja ootuste uuring
Otsus:
Teostaja:
Tähtaeg:
7. Interneti põhiste suhtlus ja info kanalite arendamine
Otsus: infoliikumise tagamine, avaldada kõik andmed allveeliidu kodulehel ning paluda
kokkuvõtte dubleerida Estonia Support Team lehel facebookis.
Teostaja:
Tähtaeg:

