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EESTI ORIENTEERUMISLIIDU MISSIOON
Eesti Orienteerumisliit (ametliku lühendina EOL) on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel
tegutsev klubide vabatahtlik mittetulunduslik liit, mis koordineerib orienteerumisspordi erinevate
alade (orienteerumisjooks, suusaorienteerumine, rattaorienteerumine, täpsusorienteerumine ja
rogain) harrastamist Eestis.
EOL koordineerib kogu orienteerumisspordialast tegevust Eesti Vabariigis ja on Eesti
orienteerumisspordi

kõrgeim

esindusorgan

Eesti

Vabariigis

ning

Rahvusvahelises

Orienteerumisföderatsioonis (IOF) ja Rahvusvahelises Rogaini Föderatsioonis (IRF).
EOL arendab orienteerumist, arvestades orienteerujate ja klubide vajadusi ning tegevuskeskkonna
muudatusi.
EOL tegutseb orienteerujate huvides ja loob eeldusi orienteerumisharrastuse kasvule ning hoolitseb
EOLi sise- ja väliskommunikatsiooni eest.
EOL loob eeldusi Eesti orienteerumiskoondiste kordaminekutele.
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EESTI ORIENTEERUMISLIIDU VISIOON
Orienteerumissport on kogu Eestis viljeletav võistlus- ja tervisespordiala, mis pakub harrastajatele
meeldivaid sportlikke elamusi ja väljakutseid. Kogu orienteerumisalane tegevus on heal, kvaliteetsel
tasemel ja sobib igas vanuses inimestele.
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EESTI ORIENTEERUMISLIIDU TEGEVUSPÕHIMÕTTED
EOLi tegevus haarab eelkõige orienteerumisjooksu, suusaorienteerumist, rattaorienteerumist,
täpsusorienteerumist ja rogaini.
EOL lähtub oma tegevuses eetilistest põhimõtetest.
EOL:
•

arendab ja pakub teenuseid orienteerujatele ja klubidele,

•

pakub koolitusvõimalusi orienteerumishuvilistele,

•

turustab orienteerumist erinevatele sihtrühmadele,

•

korraldab suhteid orienteerumisega kokkupuutuvate huvigruppidega,

•

vastutab orienteerumise alusdokumentide väljatöötamise ja arendamise eest.
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MUUD EESTI ORIENTEERUMISLIIDU TEGEVUST MÕJUTAVAD
ARENGUKAVAD
Spordielu korraldust, sealhulgas ka Eesti Orienteerumisliidu arengut,

mõjutavad erinevad

strateegiad, sh riiklikud arengukavad, liikumisharrastuse arengukava, Spordikongressi otsused jpm.
Väljavõte Liikumisharrastuse riiklikust arengukavast 2011 – 2014
Arengukava peaeesmärk
Aastaks 2014 tegeleb 45% elanikkonnast regulaarselt liikumisharrastusega.
Liikumisharrastuse strateegilises arengukavas 2006-2010 oli samuti püstitatud eesmärk kaasata
45% elanikkonnast regulaarsesse liikumisharrastusse. Tegevuste tulemusena õnnestus see näitaja
viia 34,7% tasemele.
/.../
Lihtsustamist vajab maastike kasutuslubade taotlemine liikumisharrastustegevuseks eramaadel ja
mitmesugustel loodukaitselistel aladel.
Arengukava eesmärkide ja tegevusvaldkondade Liikumispaikade alalõigus on olulisemate
tegevustena nimetatud Liikumispaikade arendamine, sh /.../ orienteerumise püsiradade ja
orienteerumiskaartide valmistamine spordikeskuste, koolide ja muude liikumispaikade ümbruse
kohta.
Tervisespordikeskus on aasta ringi kasutatav sportimise ja vaba aja keskus looduses, mille osaks on
ka orienteerumisrajad.
Arengukava tegevuskavas on ühe tegevusena nimetatud orienteerumise püsiradade ja
orienteerumiskaartide loomine.
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SUURIMAD SAAVUTUSED
Eesti orienteerujate tiitlivõistlustel saavutatud medalivõidud ja läbi aegade parimad kohad on
leitavad EOLi kodulehel aadressil http://www.orienteerumine.ee/orienteerumine/ajalugu/index.php
EOLi eelmise arengukava perioodi 2008–2012 parimad tulemused
Orienteerumisjooksu MM. Mehed: Olle Kärner 8. koht 2008; naised: Annika Rihma 11. koht 2008;
meeste teade: (Olle Kärner, Peeter Pihl, Lauri Sild) 8. koht 2011; naiste teade: (Grete Gutmann, Liis
Johanson, Annika rihma) 6. koht 2011.
Rattaorienteerumise MM. Mehed: Tõnis Erm 2. koht sprint 2010, 3. koht sprint 2008, 6. koht
tavarada 2012; naised: Maret Vaher 19. koht 2009; meeste teade: (Tõmis Erm, Margus Hallik, Lauri
Malsroos) 5. koht 2008 ja 2011.
Suusaorienteerumise MM. Mehed: Even Toomas 12. koht lühirada 2011; meeste teade: (Even
Toomas, Tarvo Klaasimäe, Priit Randman) 9. koht 2011.
Rogaini MM. Mehed Rain ja Silver Eensaar 1. koht 2012; Karli Lambot, Tõnu Lillelaid ja Rait
Pallo 3. koht 2010; naised Kersti Ehala ja Jana Kink 4. koht 2008; segavõistkonnad Marje
Viirmann, Mati Preitof ja Eduard Pikkonen 4. koht 2008.
Täpsusorienteerumise MM. Mehed: Aleksei Laisev 18. koht 2011.
Orienteerumisjooksu EM. Mehed: Olle Kärner 19. koht lühirada 2012; naised: Merike Vanjuk
30. koht 2008; meeste teade: (Olle Kärner, Lauri Sild, Timo Sild) 12. koht 2012; naiste teade:
(Annika Rihma, Merike Vanjuk, Liis Johanson) 6. koht 2008.
Rattaorienteerumise EM. Mehed: Tõnis Erm 2. koht sprint ja lühirada 2008, 4. koht sprint 2011;
meeste teade: (Tõnis Erm, Margus Hallik, Lauri Malsroos) 2. koht 2009, 6. koht 2008 ja 2011.
Suusaorienteerumise EM. Mehed: Even Toomas 22. koht tavarada 2011; meeste teade: (Priit
Randman, Tiit Toomas, Even Toomas) 7. koht 2011 ja 2012; sprindi segateade Piret Pärnik, Tiit
Toomas 8. koht 2012.

Eesti Orienteerumisliit, Regati 1, 11911 Tallinn

www.orienteerumine.ee

ARENGUKAVA 2013-2017

9/28

Rogaini EM. Mehed: Silver ja Rain Eensaar 1. koht 2011 ja 2. koht 2009, Armo Hiie ja Lauri
Lahtmäe 1. koht 2012, Erik Aibast ja Andreas Kraas 2. koht 2011, Karli Lambot, Tõnu
Lillelaid ja Rait Pallo 3. koht 2010 ja 2011; segavõistkonnad: Marianne Sulg ja Neeme Loorits
2. koht 2009; naised: Riina Laev-Maris Roosipuu 7. koht 2009.
Orienteerumisjooksu juunioride MM. Mehed: Timo Sild 2. koht tavarada ja 7. koht lühirada
2008, Lauri Sild 4. koht tavarada 2009 ja 8. koht tavarada 2010; naised: Grete Gutmann 31. koht
2008; meeste teade: (Lauri Tammemäe, Lauri Sild, Timo Sild) 4. koht 2008; naiste teade: (Kerstin
Uiboupin, Kaisa Raudkepp, Evely Kaasiku) 12. koht 2012.
Suusaorienteerumise juunioride MM. Mehed: Tiit Toomas 17. koht 2008; naised: Daisy Kudre
lühirada 7. koht 2012, Piret Pärnik 7. koht sprint 2012; meeste teade: (Ain Roosimägi, Tiit Toomas,
Priit Randman) 5. koht 2009, (Mattis Jaama, Sander Linnus, Asso Kesaväli) 6. koht 2011; naiste
teade: (Evely Kaasiku, Daisy Kudre, Piret Pärnik) 5. koht 2011 ja 2012.
Rattaorienteerumise juunioride MM. Mehed: Taaniel Tooming 2. koht lühirada 2012, 5. koht
lühirada 2011, Tiit Toomas 6. koht sprint 2008.
Orienteerumisjooksu üliõpilaste MM. Mehed: Sander Vaher 1. koht 2008, Markus Puusepp
6. koht 2008; teatemeeskond (Lauri Tammemäe, Sander Vaher, Peeter Pihl, Markus Puusepp)
2. koht 2008 naised: Grete Gutmann 7. koht sprint 2010; teatenaiskond (Grete Gutmann, Piibe
tammemäe, Liis Johanson) 6. koht 2010.
Orienteerumisjooksu sõjaväelaste MM. Mehed: Timo Sild 3. koht lühirada 2012, 4. koht lühirada
2011, Olle Kärner 4. koht tavarada 2009 ja 2011, 5. koht lühirada 2012; naised: Annika Rihma
3. koht lühirada 2011; meeste teade: (Sander Vaher, Timo Sild, Olle Kärner) 3. koht 2012; naiste
teade: (Kirti Rebane, Merike Vanjuh, Annika Rihma) 1. koht 2011 ja 3. koht 2009.
Orienteerumisjooksu noorte EM. Noormehed M18: Lauri Sild 3. koht tavarada ja 4. koht sprint
2008; neiud W18: Sigrid Ruul 3. koht sprint 2009, Kaisa Raudkepp 5. koht tavarada 2011; poisid
M16: Aleksandr Šved 8. koht sprint 2008; tüdrukud W16: Marianne Haug 15. koht tavarada 2012;
M18 teade: (Raido Mitt, Lauri Sild, Kenny Kivikas) 1. koht 2008, (Raido Mitt, Tauno Tiirats,
Kenny Kivikas) 3. koht 2009; W18 teade: (Laura Joonas, Triinu Rooni, Madli-Johanna Maidla)
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9. koht 2012; M16 teade: (Tõnis Laugesaar, Oliver Jõgeva, Kristjan-Martin Kirjanen) 9. koht 2010;
W16 teade: (Margret Zimmermann, Triinu Rooni, Madli-Johanna Maidla) 11. koht 2010.
Suusaorienteerumise noorte EM. Poisid: Mattis Jaama 8. koht tavarada 2009; tüdrukud: Daisy
Kudre 10. koht lühi- ja tavarada 2010.
Orienteerumisjooksu MK etapid. Mehed: Olle Kärner 11. koht 2008; naised: Liis Johanson 7. koht
2008.
Suusaorienteerumise MK etapid. Mehed: Even Toomas 18. koht sprint 2012; naised: Daisy Kudre
12. koht sprint 2012.
Rattaorienteerumise MK etapid. Mehed: Tõnis Erm 1. koht sprint 2012, 3. koht tavarada 2011.
Balti MV üldesikoht 2010.aastal; M21: Olle Kärner 1. koht 2010 ja 2011, 3. koht 2008; Timo Sild
1. koht 2012; N21: Liis Johanson 2. koht 2009, Annika Rihma 2. koht 2011; Anu Åkermann 2. koht
2012; Merike Vanjuk 3. koht 2008; M20: Markus Puusepp 3. koht 2009, Lauri Sild 1. koht 2009 ja
2010, Kenny Kivikas 1. koht 2011; N18: Sigrid Ruul 1. koht 2009; Evely Kaasiku 1. koht 2011;
M16:

Sergei

Rjabõshkin

1. koht

2008;

W14:

Kristiina

Himma

1. koht

2012.

Teatejooksu võidud. M21 meeskond: (Olle Kärner, Markus Puusepp, Sander Vaher) 2009, (Peeter
Pihl, Andreas Kraas, Olle Kärner) 2010; N21 naiskond (Grete Gutmann, Maret Vaher, Annika
Rihma) 2009, (Kirti Rebane, Merike Vanjuk, Annika Rihma) 2011; M20 meeskond: (Kristo
Heinmann, Lauri Sild, Henrik Berg) 2009, (Raido Mitt, Tauno Tiirats, Kenny Kivikas) 2011; N20
naiskond: (Kerstin Uiboupin, Kaisa Raudkepp, Evely Kaasiku) 2012; M16 meeskond: (Aleksandr
Šved, Rene Post, Sergei Rjabõshkin) 2008; N16 naiskond: (Margret Zimmermann, Marianne Haug,
Triinu Rooni) 2011, (Margret Zimmermann, Triinu Rooni, Madli-Johanna Maidla) 2010.
Baltic Junior Cup. Kenny Kivikas M20 1. koht 2011 ja M18 1. koht 2009; Raido Mitt M20
1. koht 2011 ja M18 3. koht 2009; Lauri Sild M18 1. koht 2008 ja M20 3. koht 2010; Aleksandr
Šved M20 3. koht 2012, Hannula-Katrin Pandis N20 3. koht 2010, Kaisa Raudkepp N18 1. koht
2010 ja 3. koht 2011, Evely Kaasiku N18 3. koht 2010, Janek Piirisild M16 2. koht 2012, Marianne
Haug N16 3. koht 2012.
Korraldasime järgmised rahvusvahelised tiitlivõistlused:
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16. Üliõpilaste MM, 2008, Tartu, peakorraldaja Nikolai Järveoja/OK Põlva Kobras;
42. Sõjaväelaste MM, 2009, Võru, peakorraldaja Sixten Sild/OK Võru;
Rattaorienteerumise MK etapid, 2012, Värska-Räpina, peakorraldaja Raul Kudre/Värska OK Peko.
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HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
TUGEVUSED

NÕRKUSED

•
•
•
•
•
•

Lai harrastajate ring igas vanuses.
• Tipptasemel
orienteerumismaastike
vähesus,
eriti
Põhja-Eestis.
Palju aktiivseid klubisid.
• Orienteerumisspordi kajastamine meedias
Kogu Eestit kattev klubide võrk.
on keeruline.
Tihe võistluskalender.
•
Sponsorite vähene huvi.
Orienteerumine on peresport.
• Kaardistajate ja korraldajate vähesus.
Orienteerumine
on
vabas
õhus
• Orienteerumise turundus on nõrk.
harrastatav,
mitmekülgselt arendav
spordiala.
• Orienteerumise
vähene
riiklik
finantseerimine.
• Orienteerumisoskus on vajalik paljudes
eluvaldkondades.
• Orienteerumist
saab
harrastada
aastaringselt.
• Üle-eestilise
päevakute
süsteemi
toimimine.
• Kaasaegsed
tehnilised
lahendused
võistluste korraldamisel.
• Eesti esindajad on rahvusvahelistes
organisatsioonides (IOF, IRF) ja
orienteerumise IT-arenduses olulistel
positsioonidel.
VÕIMALUSED
OHUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inimeste tõusev huvi tervisespordi vastu.
Harrastamine ei nõua tervisesportlaselt
pikka ettevalmistust ega investeeringuid.
Orienteerumise muutmine spordialana
meediasõbralikumaks.
Orienteerumise saamine olümpiaalaks.
Koostöö parandamine riigikaitse
organisatsioonidega.
Päevakuliste suurem kaasamine EOLi
kalenderplaani võistlustele.
Suurte
tiitlivõistluste
korraldamine
Eestis.
Orienteerumise tutvustamine üldsusele
erinevate orienteerumisele lähedaste
spordialade kaudu.
Täiskasvanute
tiitlivõistluste
medalivõidud.
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•
•

•
•

Esimesel
orienteerumisel
kogetud
metsakartus või äraeksimine.
Maastike kasutuslubade saamine orienteerumistegevuseks eramaadel ja
mitmesugustel kaitsealadel muutub üha
keerulisemaks.
Maavarade kaevandamine ja kinnisvaraarendus ohustavad orienteerumismaastike
säilimist.
Harrastajate arvu vähenemine.
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STRATEEGILISED EESMÄRGID
Strateegilised eesmärgid on kui kontrollpunktid teel finišisse, milleks on visioonis toodud olukord
aastal 2017. Need eesmärgid on konkreetsed mõõdikud, mille saavutamisel on visioon saanud
tegelikkuseks.
Strateegilised eesmärgid on jaotatud nelja rühma:
•

kasv,

•

kvaliteet,

•

edukus,

•

ressursid.

8.1. Kasv
Eesmärgiks on kasvatada orienteerumise harrastamist viie aasta jooksul (2013-2017).
Kasvueesmärk põhineb kolmel argumendil:
1) Orienteerumine pakub selliseid elamusi, mida tänapäeva inimesed hindavad.
Kasvupotentsiaal on eriti suur liikumisharrastuse tasandil.
2) Võistlustel osalenute arv on minevikus olnud suurem kui tänapäeval.
3) Naabermaades, Rootsis ja Soomes, on orienteerumine oluliselt populaarsem kui Eestis
ning mõnevõrra populaarsem ka Lätis ja Leedus.
Kasvueesmärk (võrdluse aluseks on 2012. a andmed):
•

Orienteerumisjooksu startide arv päevakutel kasvab arengukava perioodil ~4% aastas,
jõudes 2017. aastal 50 000-ni (42 425).

•

Orienteerumisjooksu startide arv edetabelivõistlustel kasvab arengukava perioodil 4% ,
jõudes 2017. aastal 10 640-ni (10234).

•

Rattaorienteerumise stardikordade arv kasvab 2017. aastaks 450-ni (371).

•

Suusaorienteerumise Eesti MV-l osaleb igal alal vähemalt 220 sportlast.

•

Vähemalt pooltes EOLi liikmeklubides toimub treeningtöö noortega (14).

•

Rogainis ei lange stardikordade arv arengukava perioodil alla 1500 aastas.

•

Täpsusorienteerumises luuakse regulaarne võistluskalender ja harrastusvõimalused.
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8.2. Kvaliteet
Eesmärk on tõsta orienteerumisega seotud tegevuste kvaliteeti.
Tegevuse kvaliteeti hinnatakse järgmistel alustel:
•

Kõik tegevused on eetilised ja keskkonda säästvad.

•

Orienteerumist on võimalik harrastada kõikjal Eestis.

•

Orienteerumisvõistlused on korraldatud heal tasemel kõikide sihtrühmade huve
arvestades.

•

EOL korraldab kvaliteetseid ja oma liikmete vajadusi rahuldavaid koolitusi.

•

EOLi kommunikatsioon on usaldusväärne, aktuaalne, tänapäevane ja sihtrühmade huve
rahuldav.

8.3. Edukus
Edukust mõõdetakse tiitlivõistluste (Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused) medalite arvu ja Balti
MV ning Baltic Junior Cupi võistkondliku koha järgi arengukava perioodil 2013–2017.
Orienteerumisjooksu MN21koondise eesmärgiks on medalivõit tiitlivõistlustel.
Rattaorienteerumise MN21 koondise eesmärgiks on medalivõit nii teatesõidus kui individuaalaladel.
Suusaorienteerumise MN21 koondise eesmärgiks on saavutada individuaalselt vähemalt üks
esikuuiku koht.
Rogainis on eesmärgiks võita igal aastal medal põhiklassides.
Orienteerumisjooksu juunioride koondise eesmärgiks on saavutada nii teatejooksus kui
individuaalselt vähemalt üks esikuuiku koht.
Suusaorienteerumise juunioride koondise eesmärgiks on võita vähemalt 2 medalit.
Rattaorienteerumise juunioride koondise eesmärgiks on leida perspektiivikaid noori, kel on eeldusi
rattaorienteerumise tiitlivõistluste tasemel võistelda, nende treeningettevalmistuse suunamine ja
lähetamine tiitlivõistlustele.
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Orienteerumisjooksu noortekoondise eesmärgiks on saavutada nii teatejooksus kui individuaalselt
vähemalt üks esikuuiku koht.
Suusaorienteerumise noortekoondise eesmärgiks on võita vähemalt 2 medalit noorte EMilt.
Balti MV-l on eesmärgiks saavutada kaks üldvõitu, sh 1 kord väljaspool Eestit.
Baltic Junior Cupil kaks võistkondlikku esikolmiku kohta.

8.4. Ressursid
Eesmärgiks on hoida EOLi eelarve tasakaalus ja luua reservid, et tekiksid kindlamad eeldused
kasvu-, kvaliteedi- ja edukuseesmärkide saavutamiseks.
Konkreetselt tähendab see, et:
•

kõik EOLi ressursid (inimesed, töökeskkond, töövahendid, jms) on hinnatud ja heal
tasemel;

•

töö sponsorite ja muude finantseerijatega, mis tagab eelarve kasvu vähemalt 10%
arengukava perioodil (2012. aastal 204584 €);

•

EOLi kontorisse vähemalt ühe palgalise töötaja juurdevõtmine.
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STRATEEGILISED TEGEVUSED
Strateegiline tegevus teeb võimalikuks eesmärkideni jõudmise. Igal tegevusel peavad olema
konkreetsed, hästi mõõdetavad eesmärgid aastani 2017. Tegevus jaguneb osadeks, mida võib
käsitleda projektidena ja millel on kindel algus ja lõpp.
Strateegia jaguneb järgmiste põhitegevuste kaupa:
•

Noortetegevus

•

Võistlustegevus

•

Liikumisharrastus

•

Tippsport

Strateegia jagunemine lisatagevuste kaupa:
•

Klubitegevus

•

Kaardistustegevus

•

Infotegevus

•

Koolitussüsteem

•

Turundustegevus

•

Eetiline tegevus

•

Keskkonnakaitse

•

Infotehnoloogia arendamine

•

Rahvusvaheline tegevus

9.1. Noortetegevus
Eesmärgiks on orienteerumise populaarsus laste ja noorte hulgas ning orienteerumisvõimaluste
loomine võimalikult paljudes kohtades Eestis.
Noorte hulka loetakse kuni 23-aastaseid orienteerujaid.
Orienteerumine peaks pakkuma huvi erinevas vanuses ja erineva tasemega noortele.
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Noortetegevus peaks arendama orienteerumise noorte hulgas hinnatud harrastuseks.
Vähemalt pooltes EOLi liikmeklubides toimub treeningtöö noortega (2012. aastal 14 klubis).
EOLi liikmesklubide treeningrühmades orienteerumisega tegelevate noorte arv kasvab 4%
arengukava perioodil, jõudes 475 nooreni (2012. aastal 456).
Kvaliteedieesmärgid:
•

Aastal 2017 on meil 50 kehtiva litsentsiga treenerit.

•

Noorte võistlusvõimaluste edendamiseks arendatakse võistlussarju noortele, mille
osalejaskond kasvab 4% arengukava perioodil.

•

Noorte treeningvõimaluste parandamiseks korraldatakse
orienteerumisjooksu ja suusaorienteerumise noortelaagreid.

•

Noorte treeningtööga tegelevad ja riiklikku noortespordi toetust saavad vähemalt pooled
EOL klubid (2012. aastal 14).

igal

aastal

EOLi

Klubid pakuvad lastele ja noortele võimalust harrastada orienteerumist:
•

Alla 10-aastastele eakohast tegevust oma klubi juures, treeninguid ja kohalikke võistlusi.

•

11- kuni 16-aastastele lisaks tegevusele oma klubi juures ka treeninglaagreid ja üleriigilisi
võistlusi,.

•

Kindlustatakse noortele võimalused areneda, eesmärgiga olla edukas täiskasvanud
orienteerujana. Klubid toetavad oma noorsportlasi nende soovi korral asuda õppima
Audentese Spordigümnaasiumi orienteerumise erialale.

•

Koolidele ja kehalise kasvatuse õpetajatele on teada kohalike orienteerumisklubide
kontaktisikud, kes on kursis kooliprogrammi nõuetega ja oskavad kehalise kasvatuse
õpetajaid konsulteerida.

•

EOL korraldab vähemalt 2 koolitust õpetajatele.

Orienteerumisvõimaluste lisamine lastele:
•

Koolide kehalise kasvatuse tundides tutvustatakse õpilastele orienteerumist.

•

Õpetajatele koostatakse orienteerumisalaseid õppe- ja juhendmaterjale ning viiakse läbi
koolitusi.

•

Kehalise kasvatuse õpetajate koolituse õppekava orienteerumisõpetuse praktiline
täitmine.
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Abistame koole ja koolieelseid lasteasutusi orienteerumisürituste korraldamisel.

Ressursieesmärgid:
•

Klubide noortetegevuse edendamiseks saavutada riigi noortespordi toetuse suurenemine
orienteerumisspordile vähemalt 2008. aasta tasemeni.

•

Igale orienteerumiskaarti soovivale koolile püütakse valmistada õppekaart.

9.2. Võistlustegevus
Strateegiliseks eesmärgiks on tiitlivõistluste ja üleriigiliste võistluste arendamine

ja korralduse

kvaliteedi tõstmine. Sellega on võimalik suurendada võistlusstartide arvu.
Kasvueesmärk (võrdluse aluseks on 2012. a andmed):
•

Orienteerumisjooksu startide arv edetabelivõistlustel kasvab arengukava perioodil 4%,
jõudes 2017. aastal 10640ni (10234).

•

Rattaorienteerumise stardikordade arv kasvab 2017. aastaks 450ni (371).

•

Suusaorienteerumise Eesti MV-l osaleb igal alal vähemalt 220 sportlast.

•

Rogainis ei lange stardikordade arv arengukava perioodil alla 1500 aastas.

•

Täpsusorienteerumises luuakse regulaarne võistluskalender ja harrastusvõimalused.

•

Litsentsi omavate orienteerujate arv püsib 750 tasemel.

Numbriliste kasvueesmärkide saavutamiseks on vaja:
•

Tagada, et võistlusel osalemine oleks võimalikult lihtne, kiire, paindlik ja huvitav.

•

Korraldada koolitusi rajameistritele, volinikele ja võistluste korraldajatele.

Kvaliteedieesmärgid:
•

Maaomanike ja muude maastike kasutamisega seotud isikutega
ajakohastatakse võistluste korraldajatele infomaterjale ja juhendeid.

•

Tehniliste lahenduste (online-KPd, GPS, jms) arendamine võistluste jälgitavuse
parandamiseks.

•

Arengukava perioodi lõpuks kasutatakse kõigil Eesti MV aladel online-KPsid ja GPS
jälgimist.

•

Võistluste spiikerteenistuse juhendmaterjalide väljatöötamine selle kvaliteedi tõstmiseks.
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•

EOL tagab EOLi egiidi all toimuvate võistluste korrektse läbiviimise.

•

EOL tagab EOLi orienteerumisjooksu edetabeli pidamise.

•

Täpsusorienteerumise EOLi võistlusreeglite väljatöötamine.

Ressursieesmärgid:
•

Võistlustegevuse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on EOLil olemas rahalised ja
inimressursid.

•

Võistlustegevuse alal on olemas toimiv koolitajate ja volinike võrgustik.

•

Igal orienteerumisalal on Eestis vähemalt kaks rahvusvaheliste võistluste volinikku
(Event Adviser)

9.3. Liikumisharrastus
Liikumisharrastuse strateegiliseks eesmärgiks on arendada orienteerumispäevakuid nii, et
orienteerumisest huvitatud algajad, pered ja noored tunneksid, et võistlus on just neile suunatud.
Sellisel juhul on võimalik saavutada osalejate arvu kasv.
Kasvueesmärk on startikordade arvu kasv päevakutel ~4% aastas, jõudes 2017. aastal 50 000ni
(2012. aastal 42 425).
Tegevused:
•

Päevakuid arendatakse nii, et need oleksid atraktiivsed ka algajatele, peredele ja noortele.

•

Päevakuid turundatakse elamusterikka, tervist ja töökust edendava looduslähedase
spordina.

•

Päevakutel pakutakse erinevaid orienteerumisvorme ja erinevaid orienteerumistehnilisi
oskusi arendavaid ülesandeid.

•

Orienteerumisvõistlustel pakutakse alati ka harrastajate ja avatud radu.

•

EOL haldab päevakute kalenderplaani.

•

Püsiradade, sh MOBO võrgustiku laiendamine, keskendudes terviseradadele.

•

EOLi kodulehel teha kättesaadavaks õppematerjalid (sh videod) iseõppijatele.

Kvaliteedieesmärk:
•

Kokkuleppimine päevakute korraldusstandardis.
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Ressursieesmärk:
•

Eesmärkide saavutamine eeldab vähemalt olemasoleva rahastamise ja inimressursside
säilimist.

•

Jätkata “Liigu Kaardiga” projekti ja teha ettevalmistusi sarnaste jätkuprojektide
käivitamiseks.

9.4. Tippsport
Edukust mõõdetakse tiitlivõistluste (Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused) medalite arvu järgi
arengukava perioodil 2013–2017.
Perioodiks 2013–2017 püstitatud edukuseesmärgid on loetletud käesoleva arengukava punktis 7.3.
Tegevused:
•

Ettevalmistussüsteemi parandamine, nii et vähemalt ühest rahvusvahelises tipus olevast
sportlasest kasvab medalivõitja ja süsteem toodaks võimalikult palju rahvusvaheliselt
edukaid sportlasi.

•

Koostöö arendamine Kaitsejõududega ja ülikoolide spordiosakondadega ning Eesti
Akadeemilise Spordiliiduga.

•

EOL koordineerib täiskasvanute-, juunioride- ja noortekoondise tegevust.

•

Sportlaste premeerimine Maailmasilmapaistvate tulemuste eest.

ja

Euroopa

meistrivõistlustel

saavutatud

EOL lähetab koondised järgmistel võistlustele:
•

Orienteerumisjooksu Maailma Mängud (World Games), MM, EM, MK-etapid, Balti
MV, noorte Läänemeremaade KV (Baltic Junior Cup).

•

Suusaorienteerumise MM, EM, MK.

•

Rattaorienteerumise MM, EM, MK.

Muudel võistlustel koondiste osalemine otsustatakse eraldi.
Eesti parimad orienteerujad on avalikkuses tuntud sportlased ja nad arvestavad avalikel esinemistel
sponsorite ja EOLi huvidega.
Eetilised eesmärgid:
•

Ausa mängu ja antidopingu reeglid on kõigile selged ja neid järgitakse.
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Eesti orienteerumiskoondiste koosseis arutatakse läbi treenerite nõukogus või ala
toimkonnas.

Ressursieesmärgid:
•

Arengukava perioodi lõpuks rahastab EOL tiitlivõistlustele lähetatavad A-koondised täies
mahus.

9.5. Klubitegevus
Strateegiliseks eesmärgiks on hoida ja arendada kogu Eestit katvat orienteerumisklubide võrku ning
kaasata kõik liikmesklubid EOLi tegevusse.
Kasvueesmärk:
•

Klubidesse koondunud orienteerumise harrastajate arv suureneb.

•

EOLi liikmesklubide arv kasvab.

Tegevused:
•

Klubide soovide ja vajaduste kaardistamine ning koostöövõimaluste otsimine.

•

Klubitöö koolituse korraldamine.

9.6. Kaardistamistegevus
Kaardistustegevuse strateegiliseks eesmärgiks on tagada kogu Eestis orienteerumise harrastamiseks
vajalike kvaliteetsete orienteerumiskaartide olemasolu. Eesmärgi saavutamiseks peab Eestis
toimuma pidev orienteerumiskaartide valmistamine ning olemasolevate kaartide uuendamine.
Orienteerumiskaartidega peavad olema kaetud nii parimad metsa- kui linnamaastikud, puhkealad ja
koolide ümbrused.
Eesmärgid:
•

Eestis on olemas head orienteerumiskaardistajad.

•

Eesti orienteerumiskaardid ja kaardistamine vastavad rahvusvahelistele nõuetele.

•

Eesti orienteerumiskaardid on kättesaadavad ning kasutatavad nii paber- kui digitaalsel
kujul.

•

Orienteerumiskaart on tunnustatud ning laialdast kasutust leidev spordirajatis.
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Ressursieesmärk:
•

Orienteerumiskaartide valmistamiseks saadakse lisatoetust riigilt, kohalikest omavalitsustest ja
erasektorist.

Tegevused:
•

Kaardistajate regulaarne koolitamine ja nõustamine ning orienteerumiskaardistamise
alase teabe levitamine.

•

Kaardistajate ja kaartide tellijate informeerimine erinevate saadaolevate alusmaterjalide
hankimis- ning töötlemisvõimaluste kohta.

•

Informatsiooni jagamine kaartide trükkimisvõimaluste kohta.

•

Kaartide, kaardistusõiguse ja -omandiga seotud reeglistiku väljatöötamine ning
sellekohase info jagamine.

•

Eesti orienteerumiskaartide digitaalse arhiivi haldamine.

•

Eesti tippmaastike kaardistamise seisukorrast ülevaate loomine.

•

Orienteerumisliit jätkab projekti „Liigu Kaardiga” ja taotleb selle rahastamise jätkamist
Kultuuriministeeriumi poolt.

•

Orienteerumisliit otsib uusi rahastamisvõimalusi orienteerumiskaartide valmistamiseks
riiklikest, kohalike omavalitsuste ning erasektori allikatest.

•

Kaardistamistegevuseks ette nähtud toetuste jagamise korraldamine.

•

Kaardikomisjon avaldab regulaarselt
„Orienteeruja“ ja internetis.

•

Kaardikomisjon hindab Eesti orienteerumisvõistluste kaarte ning avaldab hindamiste
tulemused ajakirjas „Orienteeruja“.

•

EOL tunnustab parimaid orienteerumiskaarte ja kaardistajaid.

•

Iga klubi võtab endale kohustuse kaardistada ajavahemikul 2013–2017 vähemalt üks
maastik koolikaardi või terviseraja tarbeks.

kaartidega

seonduvaid

artikleid

ajakirjas

9.7. Infotegevus
Infotegevuse eesmärk on tugevdada orienteerumise kuvandit ning teha kõik orienteerumisalad,
harrastamisvõimalused ja paremad sportlased üldsusele tuntuks.

Eesti Orienteerumisliit, Regati 1, 11911 Tallinn

www.orienteerumine.ee

ARENGUKAVA 2013-2017

24/28

Sisekommunikatsioonivahendite (ajakiri „Orienteeruja”, www.orienteerumine.ee, e-postitusnimekiri,
e-foorum) abil tugevdatakse sisemist sidet ja informeeritakse orienteerujaid aktuaalsetest ja olulistest
teemadest. Infotegevusega toetatakse kõigi Orienteerumisliidu strateegiliste eesmärkide saavutamist.
Kasvueesmärgid:
•

Orienteerumise kajastatus meedias kasvab.

•

Orienteerumist aktiivselt jälgivate ajakirjanike arv kasvab.

•

Ajakirja „Orienteeruja” tellijate arv püsib vähemalt 2012. aasta tasemel.

Tegevused:
•

Spordiajakirjanikele orienteerumise tutvustamine igal võimalusel. Nende töö toetamine
kontaktide, materjalide, ekspertide jms pakkumisega.

•

EOLi tegevuse pidev kajastamine pressiteadetega.

•

Meediaväljaannete esindajatele orienteerumisvõistlusel osalemise lihtsustamine.

•

Osalemiskutsete saatmine meediaväljaannetele
rahvusvaheliste võistluste kajastamiseks.

•

Pikaajaliste (1–3 aastat) koostöölepingute sõlmimine olulisemate meediakanalitega.

•

Kõigi orienteerumisalade propageerimine meedias.

•

Ajakirja „Orienteeruja“ digitaliseerimine (artiklite register on koostatud 2012) ja üle aasta
vanade numbrite kättesaadavaks tegemine internetis.

•

Orienteerumisvõistluste jälgimise kaasaegsete
tutvustamine ja propageerimine meedias.

Eestis

võimaluste

toimuvate

olulisemate

(GPS-jälgimine

jm)

Kvaliteedieesmärgid:
•

Orienteerumisliidu infotegevus on usaldusväärne, aktuaalne, tänapäevane ja vastab
sihtgruppide huvidele.

•

„Orienteeruja”on sisult ja väljanägemiselt kvaliteetne ja mitmekülgne ajakiri, millest
orienteerujad ning seiklussportlased lugu peavad.

•

EOLi kodulehekülg www.orienteerumine.ee on alati ajakohastatud ja toetab nii sise- kui
väliskommunikatsiooni.
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•

Tähtsamate orienteerumisvõistluste (rahvusvahelised tiitlivõistlused ja EOLi egiidi all
toimuvad võistlused) meediateenindus on kvaliteetne ja tänapäevane. Selleni jõutakse
koostöös korraldavate klubidega ning koolituse, tugimaterjalide, juhendite jms
arendamise kaudu.

•

EOLi egiidi all peetavate võistluste ja teiste suuremate võistluste korraldajad pakuvad
võistlustest veebiülekandeid, mis sisaldavad on-line vaheaegu ja tulemusi, GPS-jälgimist
ja spiikeriheli.

Ressursieesmärk:
•

Infotegevuse korraldamisega Orienteerumisliidus tegeleb aktiivselt vabatahtlikest
koosnev meediatoimkond.

•

Ajakirjal „Orienteeruja” on toimiv kaastöötajate võrgustik.

9.8. Koolitussüsteem
Hea koolitussüsteem tagab selle, et klubiline tegevus on aktiivne, korraldatavad võistlused
kvaliteetsed ja info levib takistamatult orienteerujate siseringis ning meedias.
Kõik Orienteerumisliidu poolt korraldatavad koolitused moodustavad koordineeritud terviku ja on
kooskõlas teiste riiklike spordikoolitussüsteemidega (ülikoolide treenerikoolitused jms).
Orienteerumisliidu koolitajad on heal tasemel ja hästi motiveeritud. Neile pakutakse koolitusalast
koolitust.
Tegevused:
•

Treenerikoolituse pakkumine.

•

Klubitöö-, kaardistaja-, rajameistri-, voliniku-, korraldaja- ja meediakoolituse pakkumine.

•

Erinevate orienteerumisalade kohta ajakohaste materjalide kõigile asjahuvilistele
kättesaadavaks tegemine internetis ja trükistena.

•

Õpetajatele koostatakse orienteerumisalaseid õppe- ja juhendmaterjale ja viiakse läbi
koolitusi.

Ressursieesmärk:
•

Vajalike koolituste läbiviimiseks on olemas ressursid projektitoetuste ja orienteerujate
omaosaluse kombinatsioonina.
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9.9. Turundustegevus
Turundustöö sisaldab suhtlemist kõigi potentsiaalsete huvigruppidega ja sponsoritega.
Sponsoritega suheldakse aktiivselt, eesmärgiks on seniste koostöö- ja sponsorsuhete jätkumine ning
uute koostööpartnerite ja sponsorite leidmine.
Tegevused:
•

Orienteerumise huvigruppide väljaselgitamine ja nendega sobivate koostöövormide
väljatöötamine.

•

Sponsorite parem kajastatus meedias.

•

Infotegevuse kaudu suurendatakse orienteerumise kajastamist meedias.

•

Arendatakse uusi koostöövorme ettevõtete, Kaitsejõudude, mittetulundusühingute ja
spordialaliitudega.

9.10. Eetiline tegevus
Strateegiline eesmärk on ausa mängu reeglite järgimine kõikidel orienteerumisvõistlustel.
EOLi, selle liikmesklubide ja orienteerujate tegevus arvestab kaasharrastajatega, looduskeskkonnaga
ja sotsiaalse keskkonnaga.
Tegevused:
•

EOLi tegevus on võrdõiguslik ja salliv.

•

EOL hoolitseb selle eest, et kõik orienteerujad (tippsportlased, harrastajad, korraldajad)
tunneksid ausa mängu reegleid.

9.11. Keskkonnakaitse
Strateegiliseks eesmärgiks on:
•

Orienteerujad tunnevad vastutust looduse ees ja arvestavad teiste looduses liikujatega.

•

Orienteerumiseks ei keelata maastike kasutamist.

•

Keskkonnakaitse küsimustele pööratakse tähelepanu igal võistlusel.

•

Kõikide huvigruppidega hoitakse häid suhteid.
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Kaitstakse kvaliteetseid orienteerumismaastikke nende hävitamise ja kahjustamise eest.

Tegevused:
•

EOLi koolitustel ja ajakirjas “Orienteeruja” rõhutatakse keskkonnakaitse tähtsust ja
kirjeldatakse õigeid käitumisnorme.

•

EOLi turundusmaterjalides tutvustatakse orienteerumist liikumisviisina, mis annab
absoluutselt kõigile soovijatele võimaluse loodust nautida.

•

Keskkonnakaitsealase tegevuse tulemuslikkuse mõõdikuks
rikkumiste ning maaomanike põhjendatud kaebuste puudumine.

•

EOL jälgib keskkonnakaitsealase seadusandluse arenguid Eestis ja Euroopa Liidus.

•

Orienteerujad osalevad keskkonnakaitsealastes ettevõtmistes.

on

keskkonnareeglite

9.12. Infotehnoloogia
Eesmärk on infotehnoloogiliste vahenditega talletada ja süstematiseeritult avaldada orienteerumisega
seotud materjale, luua teenuseid informatsiooni lihtsamaks töötlemiseks kasutajatele ning võistluste
jälgitavuse parandamine.
Tegevused:
•

Orienteerumisvõistluste korraldamise lihtsustamine infotehnoloogia abil.

•

Orienteerumisvõistluste tulemuste kogumine, arhiveerimine ja töötlemine; tulemuste
avalikustamine, statistika tegemine, dokumentide digitaliseerimine.

•

Ajakirja “Orienteeruja” digitaalne arhiiv – digitaliseerimine ja avalikustamine.

•

Orienteerumiskaartide arhiiv – arhiivi kaasajastamine, geograafilise informatsiooni
lisamine.

•

Orienteerumisalaste materjalide ja juhendite kogumine ja avaldamine.

•

EOL'i andmekogude haldamine, tervelikkuse ja säilimise tagamine.

•

Ajavõtu ja IT-alased koolitused, juhendmaterjalide ettevalmistamine.

•

IOFi IT-komisjoni töödega kursis olemine.

•

IT-teenuste arendamine ja haldamine teiste toimkondade jaoks.
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Selliste IT-teenuste loomine, mis teevad ala huvitavamaks ja võimaldavad kasvatada
harrastajate arvu.

9.13. Rahvusvaheline tegevus
Orienteerumisliidu strateegiline eesmärk on toetada aktiivselt IOFi tegevust orienteerumise kui
spordiala rahvusvahelise positsiooni tugevdamisel, kandepinna laiendamisel ning olümpia- ning
paraolümpiaalaks saamisel.
Tegevused:
•

EOL esitab arengukava perioodil oma kandidaadi IOFi nõukokku ja on vähemalt ühe
esindajaga igal aastal osaline IOFi komisjonide ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste volinike
töös.

•

Tugevdatakse koostööd naaberriikidega ühiste
regionaalsete meistrivõistluste korraldamise kaudu.

•

EOL taotleb arengukava perioodil vähemalt ühe rahvusvahelise tiitlivõistluse või MKetapi korraldamisõigust igal orienteerumisalal.

•

EOL toetab WRE-võistlusi korraldavaid klubisid.

•

EOL soosib välisriikide sportlaste osalemist Eestis toimuvatel orienteerumisvõistlustel.

•

EOL toetab orienteerumisspordi arengut uutes riikides ning piirkondades.

•

EOL osaleb kahe esindaja kaudu aktiivselt IRFi juhatuse ja nõukogu töös.

Eesti Orienteerumisliit, Regati 1, 11911 Tallinn

võistlussarjade,

projektide

www.orienteerumine.ee
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