EESTI SQUASHIFÖDERATSIOON
VIIE AASTA ARENGUKAVA 2019 – 2024

Sissejuhatus:
Eesti Squashiföderatsioon (edaspidi ESqF) on Euroopa Squashiföderatsiooni (ESF) ja Maailma Squashiföderatsiooni (WSF) liige ning Eeesti
Olümpiakomitee liige (EOK)
Organisatsioonist:
ESqF on registreeritud mittetulundusühinguna, mille liikmeteks on 3 füüsilist isikut ja 7 klubi. ESqF kõrgeim organ on üldkoosolek, kes tuleb kokku
aastas korra. ESqF-i juhtorganiks on viieks aastaks valitud juhatus. 2014 aasta augustis valitud juhatus on kahe liikmeline, kelle ametiaeg lõppeb
augustis 2019. Organisatsoonis ei ole palgalisi töötajaid.
Treeningbaasid:
Tallinn
•

Tondi Tennisekeskus – Squashi väljakud ehitati 2016 suvel . Neli Cortwall väljakut, mis on ainukesed sertifitseeritud väljakud Eestis.

Tartu
•

Ihaste Spordimaja – 3 väljakut .

Valga
•

Valga Tervisespordiklubi – 1 väljak. Tõenäoliselt lõpetab tegevuse 2019 aastal.

Väimela
•

Väimela Tervisekeskus – 1 väljak . Väljak ei ole tavapärane, külgseinas aken

Viljandimaa

•

Tääksi Spordimaja – 1 väljak. Veebruar 2019 renoveeritud

Pärnumaa
•
•
•

Kilingi –Nõmme. Saarde Spordihoone – 1 väljak. Valmis 2008.
Audru – Audru Spordihoone – 1 väljak
Pärnu – Mai keskuses 3 väljakut. Hoone saatus ebaselge. Igal hetkel võib tulla sulgemise teade.

Saaremaa
•

Rüütli Spa – 2 väljakut.

Rapla
•
•

Sadolini Spordihoone – 2 väljakut.
Rakvere
Aqva Spordikeskus – 2 väljakut

Treenerid
ESqF nagu kõik teised spordialaliidud on EOK treenerite koolitamise ja treeneri kvalifikatsioonide väljastamise süsteemis. ESqF-il on kutsekomisjon,
mis on pigem passiivne ja tuleb kokku ainult vajadusel. Samas on olemas alati valmidus uute treenerite koolitamiseks ja eksamite läbiviimiseks.
Viimane esimese astme treenerite kursus toimus 2017 sügisel, kus osales 11 inimest. Hetkel(19.02.19) ei ole ühtegi kehtiva kutsetunnistusega
treenerit. Aliis Allasel on ESFi 2 astme treeneri diplom ning ta on läbinud EOK 5.astme üldainete koolituse ja 2019 kevadel on eesmärk sooritada
eksam. Karistjan Pettai ja Jaanus Pettai EOK 3.astme tunnistus on aegunud ja vajab uuendamist ning neil on WSF-i 2.astme treeneri diplom. WSF-i
3.astme ja ühtlasi kõrgeima treeneri koolituse praktilise osa on läbinud Priit Lumi ja Paul Piik. Vaja on vormistada kodutöö, et saada ametlik
kutsetunnistus. EOK kutsetunnistus (Lumil 3.aste a Piigil 4.aste) on mõlemal aegunud. Kirsika Kikkasel on vaja läbida eksam , et saada EOK 3.astme
treeneri tunnistus. On lubanud selle sooritada 2019 kevadel
Klubid
Põhilised klubid, kellele Eesti squash on viimastel aastatel toetunud on Eesti Squashiakadeemia(ESA), TSRC, Tartu Squashiklubi ja Castor Squash
Pärnus. Antud klubid korraldavad ESqF liiga turniire. VT lisa 1.

Võistlustest
ESqF on väljatöötanud Eesti squashi reglemendi , mille alusel toimuvad ESqF liiga turniirid ja Eesti MV-d. Kõik turniirid toimuvad vastavalt Maailma
Squashiföderatsiooni reeglitele. ESqF korraldab koostöös klubidega meeste , naiste ja harrastajate liiga turniire.
ESqF korraldab:
•
•
•
•
•
•

6 meeste liiga etappi
4 naiste liiga
4 harrastajate karikavõistluse etappi
Eesti täiskasvanute meistrivõistlused
Eesti seenioride meistrivõistlused
Eesti juunioride meistrivõistlused

Eesti osaleb
•
•
•
•
•
•

Euroopa meeskondlikel meistrivõistlustel
Euroopa suurimatel juunioride turniiridel
Euroopa seenioride meistrivõistlustel
Juunioride U19 Euroopa meistrivõistlustel
Eesti-Läti maavõistlusel
Rahvusvahelistel turniiridel naaberriikides, eelkõige Soomes ja Lätis

Klubide võistlussüsteem
•
•

Klubide poolt korraldatud kohalikud ja rahvusvahelised turniirid
Korraldatakse klubiõhtuid, jõuluturniire, sõpruskohtumisi

Finants allikad:
•

Sponsorid

•
•
•
•
•
•

Kultuurkapital
EOK toetus
Hasartmängumaksu nõukogu - varasemalt
Litsentsitasud
Omavalitsuste toetused
KYSK

ESqF toimetab peamiselt tänu sponsoritele. Viimaste aastatega on suurenenud projektide kirjutamise näol koondise toetamine Kultuurkapitalist ja
Hasartmängumaksu nõukogust. Olulist tuge on võimalik klubidel saada piirkondlikest kultuurkapitali ekspertgruppidest noorte stipendiumite ja
turniiridel/laagrites osalemise ja korraldamise näol. Samuti toetused kohalikest omavalitsustest. Kõige aktiivsemalt kirjutab projekte ja saab toetusi
Castor Squash.
Squash ei ole oma väiksuse tõttu Eestis kvalifitseerunud Kultuuriministeeriumi tegevustoetusele ja mitteolümpiaalana on ka EOK toetus minimaalne.
Kultuuriministeeriumi tegevustoetus põhineb punktisüsteemil, milles olulisemad kohad on spordiala harrastavate inimeste arv, registreeritud
treenerid ja tiitlivõistluste tulemused. Vt.Lisa 1.
Mitteolümpialaana on toetused ka kohalikest omavalitsustest oluliselt väiksemad võrreldes olümpialadega.

Koondise projekt:
Alates 2017/18 hooajast alustas ESqF koondise projektiga. Koondisele palgati peatreener, kelleks on suurte kogemustega Tomi Niinimäki. Projekti
eesmärk on koondislaste tugevam ettevalmistus meeskondlikuks EM-iks. Projekt sisaldab organiseeritud koondise laagreid koos peatreeneriga.
2017/18 hooajal toimus üks kahe päevane laager peatreeneriga , 2018/19 hooajal 2 laagrit. 2019/2020 hooaja eesmärgiks on suurendada laagrite
arvu neljale, et tagada järjepidev töö ja areng mängijatega. Igal hooaja lõpul analüüsitakse ja hinnatakse tulemusi ning kehtestatakse vajadusel uued
tingimused järgnevaks hooajaks.
Koondise projekt on mõjunud positiivselt Eest tipp mängijatele, andes lisa motivatsiooni treeninguteks ja individuaalseks arenguks mängijana ning on
suureks motivaatoriks noortele, kes pürgivad koondise põhikoosseisu.

Tabel 1. SWOT-analüüs
SWOT
Sisekeskkond
(mikrokeskkond)

Aitavad eesmärkide saavutamist

Kahjustavad eesmärkide saavutamist

TUGEVUSED

NÕRKUSED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Entusiastid – ala elushoidjad;
võistluste korraldamine (föderatsioon ja klubid);
uus ja huvitav ala;
põhikirja ja reeglite (reglemendi) olemasolu;
„kõige“ tervislikum spordiala;
väljaku kompaktsus;
squashi ühtehoidev kogukond (rahvusvaheline);
aastaringselt harrastatav;
sobiv ala eri vanuses;
väljakute olemasolu (Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla)
võimalus harrastada ka reisil olles;
väike ja paindlik organisatsioon;
oma squashi koduleht;
riigisisene edetabel;
alaliidu olemasolu;
kuulumine ESF (väljund sportlastele).
Kuulumine WSF

•
•
•
•
•
•

Spordijuhtimise kogemuse puudus;
järelkasvu vähesus (noorsportlased,
treenerid, juhid);
ala vähene tuntus ja populaarsus;
treenerite puudus;
Tippude puudumine
ESqFi juhi puudumine (tuntud isik):

•

liikmeskonna struktuuri puudumine;

•

madal klubide aktiivsus;

•

know-how,

kogemuste

mängijad,

jagamise

klubidele/mängijatele;
•

vähene oskus kaasata vabatahtlikke;

•

vähene oskus taotleda riiklike toetusi;

•

treenerite koolitussüsteemi puudumine;

•

puuduvad aktiivsed spordiklubid (kvaliteet);

•

spordisaalide olukord kehv;

•

kõrge tunni hind harrastajatele;

•

suhtlemine meediaga;

oskus

Väliskeskkond
(makrokeskkond)

VÕIMALUSED
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avalik raha ja projektitoetused;
saada olümpiaalaks -> EOK rahastus;
koostöö sponsoritega, uute sponsorite kaasamine;
koostöö erinevate organisatsioonidega (välitreenerid, KOV/EOK,
teised alaliidud jne);
uute väljakute rajamine;
Meedia ja PR (välisvõistlused Eestisse, klaasväljak ala
tutvustamiseks jne);
uute harrastajate kaasamine;
squashiturismi arendamine ;
omatulu teenimine.

OHUD
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Spordipoliitika muutumine (rahastus võimalused
vähenevad veelgi);
majanduslangus (mängivad kaovad ala juurest);
klubide ja väljakute kadumine (omanike otsuse
tõttu);
WSF ja ESF hääbumine;
väiksemate spordialade rahastuse puudumine;
tuleb uusi ja huvitavamaid spordialasid juurde;
kliima soojenemine ja looduskatastroofid (force
majeure);
elanikkonna vananemine, rahvaarvu vähenemine,
noorte väljaränne:
EOK reeglite muutumine ja liikmelisuse kadumine.

Eesmärgid ja tegevusprogrammid.
Organisatsioon:
- ESqF tegevuse juhtimine lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest
- WSF-i Konstitutsiooni põhimõtete ja reeglite järgmine.
- Antidopingu reeglite ja nõuete järgimine. Sportlaste teadlikkuse tõstmine.
- Hea juhtimistava järgimine
- Ausa mängu reeglite järgimine
Tegevus
Korralise üldkoosoleku
korraldamine. Aasta
majandusaasta eelarve
esitamine, eelarve
esitamine ja kinnitamine
Üldkogul ESqF juhatuse
valimine
ESF-i korralisel üldkogul
osalemine
WSF-i korralisel üldkogul
osalemine
Juhatuse koosolekute
läbiviimine vähemalt kord
kvartalis

2019
X

2020
X

2021

2022
X

2023
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Saavutussport
Võistlus
meeskondlik EM

Naiskondlik EM

Mehed:
Individuaalne EM
Naised:
Individuaalne EM
Juunioride poiste
U19 EM
Juunioride
tüdrukute U19 EM

2019
Divisjon 3 Koht
1 – 4.
Pääs divisjon 2te kohad 1-2
Divisjon 3 Koht
1- 4
Pääs divisjon 2te kohad 1-2

24 - 32

2020
2021
Divisjon Divisjon 2
3 . Koht
1- 2.

2022
Divisjon 2

2023
Divisjon 2

Koht 12

Divisjon 2

Divisjon 2

16.-24.

16 -24

24-32

Divisjon 2

16-24
24-32

16-24

Möödunud periood 2014 – 2019
ESqF juhatuse on viimase viie aastaga taastanud head suhted WSF-i ja ESF-iga. On osaletud WSF-i
üldkogul ja aktiivselt igal aastal ka ESF-i üldkogul. Suhtlemine ESF-iga on aktiivne ja väga hea. Samuti
on aktiivne suhtlemine teiste Euroopa alaliitudegaViimase kahe aastaga on väga hea koostöö Soome
ja Läti alaliiduga. Toimub pidev info vahetus ja otsitakse aktiivselt koostöö võimalusi.
Viimase viie aastaga on squash Eesti spordielus taas pildil. On aktiivne suhtlemine Eesti
Olümpiakomiteega. Endine juhatuse liige Ardo Nõmm kuulub EOK spordi taristu komiteesse..
Juhatuse liikmed on aktiivselt osalenud EOK info turndides, koolitustel , üldkogul jne.
Suur rõhk oli kommunikatsiooni taastamisel katuseorganisatsioonidega ja naaberriikide alaliitudega
ning Eesti squashi siseselt klubide ja mängijatega.
Ehitati Tondi Tennisekeskuse 4 väljakud. Esimesed sertifitseeritud väljakud Eestis. Metro Squash
sulges uksed.
Meeste , naiste ja juunioride liigas on võistlussüsteemis on tehtud muudatusi vastavalt vajadusele ja
aktiivselt turniiridel osalevate mängijate arvu järgi. Alustati harrastajate liigaga.

