ETL ARENGUKAVA
aastatel 2021-2024

EESTI TENNISE VISIOON JA MISSIOON

Ø VISIOON
Kasvatada järjepidevalt rahvusvahelisel tasemel tippmängijaid
Ø MISSIOON
Kvaliteetsete Eesti tenniseklubide olemasolu, koostöö ja areng
tagamaks tennise populaarsuse kasvu ja järjepideva arengu

VÄLJAKUTSED STRATEEGIA KUJUNDAMISEL
KLUBITENNIS
• Mis tegevusi planeerime?
• Kuidas kindlustame laia baasi?
NOORTETENNIS
• Kuidas noori kaasata?
• Kuidas leida tipptegijaid?
TIPPTENNIS
• Kuidas tippu jõuda?
• Milliste tegevustega toetame?
HARRASTUS- JA SEENIOR TENNIS
• Keda kaasame, kuidas ja miks?
• Milliseid tegevusi planeerime?

TENNISELIIDU TEGEVUSE
PÕHIETAPID

13.
12.
11.

10.
9.

TIPPUDE KARJAARIJÄRGNE SIDUMINE TENNISEGA

LISAVAHENDITE KAASAMINE

MEEDIAGA SUHTLEMINE - PR

EDU SAAVUTAMINE RAHVUSVAHELISEL TASANDIL

RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE

ÜLERIIGILISTE ARENGUVÕIMALUSTE LOOMINE
ERINEVATELE SIHTGRUPPIDELE
NOORTE VALIK.
MOTIVEERIMINE SAAVUTUSSPORDIGA TEGELEMA

8.

7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

OSALEMINE VÕISTLUSTEL

KLUBIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

SOBIVATE TEGEVUSTE JA ARENGUVÕIMALUSTE
LOOMINE KLUBI TASANDIL

KLUBI / KOOL ORGANISEERUMINE

VÕIMALUSTE LOOMINE TENNISE MÄNGUKS

ALA TUTVUSTAMINE ERINEVATEL TASANDITEL
JA EELISTE VÄLJATOOMINE

NOORTE
TENNIS
tegevused…

TIPPTENNIS
staarid

HARRASTUSja seeniortennis

ALA POPULAARSUS

TENNISELIIDU TEGEVUSE PÕHIETAPID JA EESMÄRK
PÕHIETAPID – MILLEGA TEGELEME?

STRATEEGILINE EESMÄRK – MIKS?

1. Ala tutvustamine erinevatel tasanditel ja eeliste väljatoomine

Tekitada huvi tennise vastu

2. Võimaluste loomine tennise mänguks

Tuua inimesed tennist mängima

3. Klubi / kool organiseerumine

Luua süsteem ja järjepidevus

4. Sobivate tegevuste ja arenguvõimaluste loomine klubi tasandil

Hoida huvilisi tennise juures

5. Klubidevaheline koostöö

Tekitada lisavõimalusi

6. Osalemine võistlustel

Mängutaseme tõstmine, tulemuste saavutamine, eneseteostus

7. Noorte valik. Motiveerimine saavutusspordiga tegelema

Tippude leidmine

8. Üleriigiliste arenguvõimaluste loomine erinevatele sihtgruppidele

Luua vajalikud tugisüsteemid

9. Rahvusvahelise koostöö arendamine

Saada pildile ja koguda know-how`d

10. Edu saavutamine rahvusvahelisel tasandil

Staari tekkimine

11. Meediaga suhtlemine - PR

Õige kuvandi loomine tennisest

12. Lisavahendite kaasamine

Leida ja tuua raha tennisele

13. Tippude karjaarijärgne sidumine tennisega

Eeskuju andmine ja kogemuse jagamine

1. etapp

ALA TUTVUSTAMINE ERINEVATEL TASANDITEL
JA EELISTE VÄLJATOOMINE

• EESMÄRGIKS ON TEKITADA HUVI TENNISE VASTU – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• ETL - positiivse tennisekuvandi loomine ja
hoidmine

ØTennise meediakajastus on positiivne ja näitab
tennist kui sporti igale vanusele ja tasemele

• Tennisemängu näitamine meediakanalites
laiematele massidele Eesti staarmängijate
tutvustamine

ØRahvusvaheliste tenniseülekanete jätkumine,
lisaks rahvuslike turniiride ülekanded
omakanalites, saavutada vaatajanumbrid
1000 inimest igal ülekandel

• Klubid - koostöös ETLiga tennise
tutvustamine koolides ja lasteaedades

ØKoolitennise projekti taaselustamine, et jõuda
1000+ lapseni igal aastal

2. etapp

VÕIMALUSTE LOOMINE TENNISE MÄNGUKS

• EESMÄRGIKS ON TUUA INIMESED TENNIST MÄNGIMA – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• ETL taristu kaardistamine

ØKodulehele koondada kõik Eesti tenniseväljakud ja võimalikult lihtne otsingusüsteem

• Huvigrupi leidmine, uute kontaktide
loomine ja huvigrupi motiveerimine

ØTaristu infopanga hoidmine up to date ja info
kättesaadavus tarbijale

• ETL koostöö MyGamesiga, et kindlustada
kogukonna koondamine ühtsesse
süsteemi, leidmaks mänguvõimalust ja
mängupartnereid

ØAastaks 2024 luua 10 000 inimest koondav
ühtne süsteem

3. etapp

KLUBI / KOOL ORGANISEERUMINE

• EESMÄRGIKS ON SÜSTEEMI JA JÄRJEPIDEVUSE TEKITAMINE – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

• ETL ja klubide koostööprojektid

EESMÄRGID

ØTekitada paremad võimalused tennist
harrastada

4. etapp

SOBIVATE TEGEVUSTE JA ARENGUVÕIMALUSTE
LOOMINE KLUBI TASANDIL

• EESMÄRGIKS ON HOIDA HUVILISI TENNISE JUURES – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• ETL järjepidevad treenerite koolitused uutele
soovijatele

ØKvalifitseeritud treenerite arvu kasv 10%
aastas

• Tenniseõppe standardiseerimine erinevatel
tasanditel (õppekava)

ØKuni 14 vanuse mängijate treeningute
standardiseerimine ja oskuste kirjeldamine

• ETL täiendõppe koolitused litsentseeritud
treeneritele

ØIgal treeneril võimalus läbida 30h täiendkoolitust aastas vastavalt oma spetsialiteedile

• Kõrgema tasemega treenerite kaasamine
koolitustele

Ø5-7 taseme treenerite osakaalu suurenemine
10% aastas

• Koolitustel treenerite kaasamine erinevatesse
mängijate programmidesse (U14)
• Treeneri arengutee loomine

ØTreeneri positiivse kuvandi loomine ja
hoidmine

5. etapp

KLUBIDE VAHELINE KOOSTÖÖ

• EESMÄRGIKS ON LUUA LISAVÕIMALUSI TENNISEGA TEGELEMISEL – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• Klubidevahelise koostöö toetamine
treeningute organiseerimisel ja võistlustel
osalemisel

ØMängijatele, klubidele ja treeneritele paremate
arenemistingimuste loomine

• Vahendite otsimine ja leidmine

ØTugevdada paremate noormängijate
arenguteed

• Klubide julgustamine koostööks igal
tasandil

6. etapp

OSALEMINE VÕISTLUSTEL

• EESMÄRGIKS ON MÄNGUTASEME TÕSTMINE, TULEMUSTE SAAVUTAMINE NING ENESETEOSTUS
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• ETL - turniirikorraldajate kohtunike
koolitamine (kohtunikulitsents) ja
kaardistamine

ØIgat turniiri korraldab ETL litsentsiga kohtunik

• Üldedetabeli loomine täiskasvanutel ja
võistlussüsteemi täiustamine

ØAla harrastavatest noortest 50% võistleb
vähemalt 5x aastas

• Klubid aitavad/motiveerivad oma mängijaid
võistlustel osalema

ØVähemalt pooled liikmesklubidest osalevad
klubide karikavõistlustel

• Klubid - aktiivne kaasalöömine turniiride
korraldamisel (klubi tasandil ja riigi tasandil)

ØIgal 1-3 kategooria klubil võimalus korraldada
vähemalt 1 turniir aastas

7. etapp

NOORTE VALIK JA MOTIVEERIMINE
SAAVUTUSSPORDIGA TEGELEMA

• EESMÄRGIKS ON TIPPUDE LEIDMINE – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

• ETL - treeningkogunemiste korraldamine
noorsportlastele
• Talentide leidmise programmi väljatöötamine
• Tippude kaasamine noorte motiveerimiseks
• Klubi - klubi tasandil motiveeriva keskkonna
loomine parimatele mängijatele
• Nii klubi kui liidu tasandil järjepidevam
parimate sportlaste tulemuste kajastamine

EESMÄRGID

ØMängijate leidmine, kes on suutelised jõudma
ATP/WTA top 200 hulka

8. etapp

ÜLERIIGILISTE ARENGUVÕIMALUSTE LOOMINE
ERINEVATELE SIHTGRUPPIDELE

• EESMÄRGIKS ON LUUA VAJALIKUD TUGISÜSTEEMID – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• Õppematerjalide kättesaadavus

ØKlubimängijate taseme tõstmine

• Laagrite, ühistegevuste ja võistluste
korraldamine

ØKlubide võimekuse parandamine pakkumaks
paremat teenust

• Kasuliku info koondamine
• Kogukonna kaasamine
• Vabatahtlike tegevuste kaardistamine ja
võrgustiku loomine ja nende tegevuse
tunnustamine

ØVabatahtlike kaasamine rahvusvaheliste ja
riigisiseste ürituste korraldusse

• Üldfüüsilise treenerite leidmine, kaasamine ja
koolitamine

ØÜldfüüsilise treenerite kaasamine mängijate
arenguprotsessi ning võimaluste leidmine
nende arendamiseks

9. etapp

RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE

• EESMÄRGIKS ON OLLA MÄRGATUD MAAILMAS JA KOGUDA KNOW-HOW`d – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

• ETL - Rahvusvaheliste kontaktide nimekirja
loomine
• Rahvusvaheliste organisatsioonide töös
osalemine
• Rahvusvaheliste ürituste korraldamine
erinevatel tasanditel ja selleks know how
kogumine
• Klubid - aktiivne suhtlemine klubidega Eestist
väljaspool (sõprusklubid)

EESMÄRGID

ØOsaleda aktiivselt rahvusvaheliste
organisatsioonide töös, kuuluda vähemalt
ühte TE või ITF komisjoni

ØKorraldada iga-aastaselt rahvusvahelisi
turniirie erinevatele tasemetele

10. etapp EDU SAAVUTAMINE RAHVUSVAHELISEL TASEMEL
• EESMÄRGIKS ON OMA STAARI TEKKIMINE – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• ETL - lisavahendite leidmine

ØPakkuda mängijatele rahaline tugi jõudmaks
top 100 hulka

• Staarikuvandi loomine

ØEeskuju ja motivatsiooni tekitamine noortele

• Rahvusvaheliste kontaktide kasutamine
mängija abistamiseks

ØMängijale vajamineva teami leidmine (koostöö
mängijaga)

11. etapp MEEDIAGA SUHTLEMINE
• EESMÄRGIKS ON POSITIIVSE KUVANDI LOOMINE – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

• ETL - PR partneri otsimine ja valik
• Pressiesindaja töö professionaalne teostus
• Eeskõnelejate leidmine ja koolitamine

EESMÄRGID

ØPidev tennise kajastus meedias

• (Noor)tennisistidele õpe meediaga suhtlemiseks

ØPositiivse kuvandi hoidmine läbi eeskõnelejate
kaasamise pressiga suhtlema

• Spordiala tutvustamine meediaga tegelevatele
inimestele/asutustele

ØTenniseteemaliste artiklite ja uudiste
professionaalsem kajastamine

12. etapp

LISAVAHENDITE KAASAMINE

• EESMÄRGIKS ON LEIDA FINATSVAHENDEID TENNISE ARENDAMISEKS – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

• ETL - toetajate võrgustiku täiendamine ja
lisaväljundite leidmine
• Avaliku sektori lisavahendite kaasamine läbi
kandepinna laienemise (koostöös klubidega)

EESMÄRGID

ØKasvatada avaliku sektori rahastust

• Klubi - täiskasvanud klubiliikmete suurem
kaasamine noortespordi toetamiseks

ØHoida ja leida juurde tugevaid partnereid
erasektorist

• Tippude kaasamine

ØKaasata järjepidevalt väiksemaid partnereid

13. etapp TIPPUDE KARJÄÄRIJÄRGNE SIDUMINE TENNISEGA
• EESMÄRGIKS ON ANDA EESKUJU NING JAGADA KOGEMUSI – MIDA SELLEKS TEEME?
TEGEVUSED

EESMÄRGID

• Endiste mängijate andmebaasi koostamine
• Aurollide nimekirja koostamine
• Tippe siduvate projektide loomine liidu ja
klubi tasandil
• Mängijate mitteunustamiseks Eesti tennise
ajaloo tutvustamine kodulehel

ØHoida "tänased" mängijad ka "homme"
tennise juures

TEGEVUSE PÕHIETAPID JA ABIVAHENDITE OLEMASOLU
PÕHIETAPID

ABIVAHENDID – OK, VAJA TÄIENDADA

1. Ala tutvustamine erinevatel tasanditel ja eeliste väljatoomine

staarmängija, tennise eeliste nimekiri(usp), turundus

2. Võimaluste loomine tennise mänguks

taristu, * matching mechanism

3. Klubi / kool organiseerumine

* koostöölepinugud kov-dega, huvigrupid (kvantiteet ok)

4. Sobivate tegevuste ja arenguvõimaluste loomine klubi tasandil

kvalifitseeritud treenerite süsteem + mängija õppekava

5. Klubidevaheline koostöö

klubide toetusprogramm

6. Osalemine võistlustel

võistlussüsteem + edetabelid (noortel OK)

7. Noorte valik. Motiveerimine saavutusspordiga tegelema

kriteeriumid, eeskujud ja * tunnustamine

8. Üleriigiliste arenguvõimaluste loomine erinevatele sihtgruppidele

võistlused, laagrid ja võistlus-kalender. *vabatahtlike võrk,
*füsio ja üldfüüsiline, *juhendid.

9. Rahvusvahelise koostöö arendamine

kuulumine organisatsioonidesse ja osalemine nende töös.
rahvusvaheliste ürituste korraldamine, tipud, toetav võrgustik

10. Edu saavutamine rahvusvahelisel tasandil

kolmepoolne sponsorleping. tipptreener+tiim+mentor

11. Meediaga suhtlemine – PR

* PR partner * eeskõnelejad = mängijad+funktsionär

12. Lisavahendite kaasamine

* toetajate võrgustik, *PR kasutamine, isiklikud ärisidemed

13. Tippude karjaarijärgne sidumine tennisega

nimekiri, *aurollid, *projektid

