Eesti Kergejõustikuliidu arengukava aastani 2026
Missioon
Aidata kaasa Eesti elanike elukestvale liikumisele läbi kergejõustiku kui inimese kõige
loomulikumate ja arusaadavamate liikumisvormide (jooks, heited, hüpped) tutvustamise,
osalemise ja kaasaelamise ning rahvuslike eeskujude kasvatamise kaudu.

Visioon
Selleks, et olla rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukaim alaliit Eestis:


Kindlustab Eesti kergejõustiku harrastajate, treenerite ja kohtunike järelkasvu;



Propageerib elukestvat liikumist;



Taotleb

korraldusõigusi

erinevate

rahvusvaheliste

võistluste

ja

ürituste

korraldamiseks;


Osaleb võimalikult suurearvuliste koondistega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;



Koostöös

kohalike

omavalitsuste

ja

riigiga

arendab

välja

nii

kohalikuks

harrastamiseks kui ka rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamiseks sobiva taristu;


Suurendab kergejõustikuvõistluste kaasaelajate arvu;



Teeb ülal loetletud eesmärkide saavutamiseks aktiivset koostööd kõigi huvitatud
osapooltega alates riigist- ja kohalikest omavalitsustest kuni äri-ja teiste vabatahtlike
organisatsioonideni.

Väärtused
Võtame oma väärtused kokku rahvusvahelise olümpialiikumise deviisiga:
Citius! Altius! Fortius!


Hoiame kõrget taset nii rahvusvahelistel kui ka riigisisestel võistlustel. Oleme
piisavalt kompetentsed ja tunnustatud, et korraldada rahvusvahelisi võistlusi ja
üritusi. Meie võistlussüsteem ja -kalender on järjepidevad.

 Kergejõustik on puhas, aus ja eetiline spordiala, vaba dopingust ja kokkumängust.
Kohtleme kõiki võrdselt. Jälgime mängureegleid ja koolitame selleks parimaid
kohtunikke. Hoiame seda traditsiooni läbi aegade.


Liikme ja otsustamises osalejana oleme osa Rahvusvahelisest Kergejõustikuliidust,
Euroopa Kergejõustikuliidust ja Rahvusvahelisest Olümpialiikumisest.



Tänu paljude alade aastaringsele harrastamisele oleme üheks enim kajastatud
spordivaldkonnaks läbi aasta.

Hetkeolukorra analüüs
Organisatsiooni tugevused

Organisatsiooni nõrkused

1. Traditsioonid – üks vanimaid alaliite Eestis!
2. Toimiv
organisatsioon
–
tugev,
hea
tööjaotusega meeskond.
3. Järjepidev - Liidul on 69 liiget ning
litsentseeritud üle 2000 sportlase;
4. Toimiv võistluskalender.
5. Koolitussüsteem kõikidele huvigruppidele.
6. Selge saavutusspordisüsteem.
7. Finantsiliselt stabiilne – riigi poolt toetatud ja
tasakaalus eelarvega.
8. Tugev rahvusvaheline võrgustik – oleme
esindatud rahvusvahelistes juhtorganites ja
komisjonides.
9. „TV 10 Olümpiastarti“ - tuntuim üleriigiline
lastespordivõistlus, toimunud üle 45 aasta.
10. Hea suurvõistluste korraldamise kogemus.
11. Edu rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
12. Hea meediakajastus nii traditsioonilises kui
sotsiaalmeedias.
13. Tuntud tippsportlaste elukestev osalemine
kergejõustikuelus.
14. Korralike staadionite ja sisehallide olemasolu
kõikjal Eestis.

1. Puudulik suhtlus venekeelse sihtgrupiga.
2. Liikmesklubide ebaühtlane tase – vähe on
klubisid,
kes
koondavad
kõiki
noorteklassist kuni täiskasvanuklassini,
saavutusspordist harrastajateni.
3. Vabatahtlike kaasamine võistlustele.
4. Vahetu kokkupuude alaga väheneb. Eriti
noorte jaoks võib jääda kaugeks ja
keeruliseks.
5. Nõrk sisekommunikatsioon - alaliidu ja
klubide vahel toimub pigem ühepoolne
kommunikatsioon.
6. Individuaalala keerukus ja
„hõredam“ kalender võrreldes
meeskonnaspordiga. Osalejaid kui ka
toetajaid on alale keerulisem meelitada kui
meeskonnaspordis.

Võimalused

Ohud

1. Muuta
kergejõustik
lahutamatuks
ja
iseenesest
mõistetavaks
spordisüsteemi
osaks, näiteks kooli-, üliõpilassport jne.
2. Suurendada publikuhuvi ja kaasaelamist: –
rohkem
külalissportlasi,
rohkem
rahvusvahelisi võistlusi; rohkem lisategevusi
üritustel.
3. Noorte talentide leidmine ja hoidmine.
4. Kasutada
võimalust
saata
kohtunikke
rahvusvahelistele võistlustele.
5. Omatulu
kasvatamine
–
reklaamitulud,
võistluspiletite ja meenete müük, suurendada
litsenseeritud sportlaste arvu.
6. Suhtlemise parandamine klubide, sponsorite,
toetajate ja fännidega.
7. Kaasata
sotsiaalmeediat
kui
kõige
kuluefektiivseimat meediakanalit erinevate
sihtgruppideni jõudmiseks.
8. Muuta Balti meistrivõistlused ja muud
maavõistlused sportlastele atraktiivsemateks.
9. Kergejõustiku reitingusüsteemi juurutamine
tõstab silmapaistvust.
10. Kasutada paremini ära teaduspotentsiaali ja
parandada koostööd ülikoolidega.
11. Siduda
rahvajooksjate
kasvav
arv
kergejõustiku arendamisega.
12. Kaasata
alaliidu
tegevustesse
tuntud
tippsportlased ka pärast karjääri lõppu

1. Suurim ala maine kahjustaja on doping ja
sporditulemustega manipuleerimine.
2. Rahvusvahelises kergejõustikuelus toimuv
mõjutab ka kohaliku keskkonda.
3. Majanduskeskkonna muutused ja toetuste
vähenemine.
4. Võlgadesse sattumine ja maksejõuetus
halvaks kogu kergejõustikusüsteemi.
Tasakaalust väljas eelarve!
5. Organisatsiooni kompententsi järsk langus.
6. Harrastajate vähenemine - harrastajad on
peamised kergejõustiku propageerijad.
7. Sportlaste väljaränne, üleminekud teistele
aladele ja lühike sportlaskarjäär.
8. Järelkasvu vähenemine – sportlaste,
treenerite ja kohunike pealetulek on Eesti
kergejõustiku tulevik ning nende
vähenemine mõjub pärssivalt
kergejõustiku propageerimisele.

Kergejõustikuliidu strateegilised eesmärgid
1.

Kergejõustiku elujõu ja pideva arengu esitlemine: „Me oleme parimad!“
1.1.

Osaleda kõigil tiitlivõistlustel võimalikult suure hulga võistlejatega ning
saavutada võimalikult kõrgeid kohti;

1.2.

Luua võimalused ja motivatsioon perspektiivikatele sportlastele sportlastee
jätkamiseks ja oma võimete realiseerimiseks – oma alaga professionaalselt
tegelemiseks;

1.3.

Kaasata võimalikult palju lapsi ja noori kergejõustikutreeningutele ning
toetada igati harrastajate arvu kasvu;

1.4.

Näidata, et me oleme harrastajate poolest suurim spordiala Eestis – kõik
rahvajooksjad on kergejõustiklased;

1.5.

Treeneritele pideva täiendkoolituse pakkumine rahvusvahelise taseme
tagamiseks;

1.6.

Kohtunikele pideva täiendkoolituse pakkumine rahvusvahelise taseme
tagamiseks.

2.

Kergejõustiku propageerimine
2.1.

Saavutusspordi sidumine kõikide sidusrühmadega;

2.2.

Avalikkuse

võimalikult

operatiivne

(on-line)

informeerimine

võistlustulemustest;
2.3.

Koondada nii fänne kui harrastajaid ning ka osaleda ise erinevates Eestis
levinud sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram jms);

2.4.

Klubide

ja

huvigruppide

innustamine

kergejõustikuvõistluste

korraldamiseks;
2.5.

Liidu

kodulehekülje www.ekjl.ee

ajakohasena hoidmine. Eriti oluline on

võistlusinfo, reeglistiku ja statistika kiire kättesaadavus;
2.6.

Kiire info jagamine sidusrühmadele;

2.7.

Koostöö

sporti

kajastavate

infoportaalidega

kergejõustiku

„jõulisemaks“ esiletoomiseks meedias;
2.8.

Alade toomine inimestele lähemale: tänavavõistlused, kaubanduskeskused
jms.;

2.9.

Pidev valmisolek koostööks kõigi spordi katusorganisatsioonidega ja riiklike
ja

kohalike

omavalitsuste

struktuuridega

–

osalemine

töögruppides,

ajurünnakutel, koosolekutel.
3.

Klubidele osutatavad teenused
3.1.

Sportliku edu hindamiseks vajalike ja rahvusvaheliselt edetabelikõlbulike
tulemustega

võistluste

korraldamine

traditsioonilistel kergejõustikualadel;

noorteklassist

täiskasvanueani

3.2.

Võistluste kalenderplaani koostamine, kooskõlastamine ja avaldamine;

3.3.

Edetabelite pidamine ja avaldamine traditsioonilistel kergejõustikualadel;

3.4.

Eesti

meistrivõistluste

korraldamine

kõigil

traditsioonilistel

kergejõustikualadel;
3.5.

Eesti meistrite, parimate sportlaste ja nende treenerite tunnustamine;

3.6.

Sportlaste,

treenerite

ja

kohtunike

koolituste

korraldamine,

nende

pädevuse hindamine ja tunnustamine;
3.7.

Liikmesklubide

parimate

sportlaste

ja

ürituste

kajastamine

ja

propageerimine sotsiaalmeediakanalites;
3.8.
4.

Spordialase informatsiooni edastamine liikmesklubidele;

Saavutusspordi arengusuunad
4.1. Osaleda suurearvuliste koondiste- ja taustajõududega rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel;
4.2.

Saavutus- ja võistlussporti toetav võistluskalender;

4.3.

Toimiva järelkasvusüsteemi ja tippsportlase mitmeaastase ettevalmistuse
üldmudeli väljatöötamine ja rakendamine;

4.4.

Treenerite

arvu

ja

taseme

tõstmine

läbi

kvalifikatsioonisüsteemi

arendamise ja vastavate koolituste pakkumise;
4.5.
5.

Koostöö Eesti Olümpiakomiteega Team Estonia arendamisel.

EKJL rahastamine
5.1. Sponsorite hõlvamise strateegia arendamine klubidele ja Liidule sobivate
koostöövormide leidmiseks;
5.2.

Sponsorite

annetuste/stipendiumite

vms.

rahastuse

vahendamine

ja

raamatupidamise alane nõustamine.
5.3.

Riikliku rahastamise erinevate võimaluste (EOK, erinevad fondid, EAS
projektid jms.) maksimaalne ära kasutamine;

5.4.

Eelarvetasakaalu hoidmine lähtudes EKJLi prioriteetidest ja tegevuskavast;

5.5.

Täiendavate projektide käivitamine.
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