Arutatud ETTSL juhatuse 2.02 ja 12.03.2009.a. koosolekutel ning
Kinnitatud 15 .05.2009 ETTSL üldkoosolekul Pärnu Jaagupis

ARENGUKAVA AASTATEKS
2009-2014

1. MISSIOON
Eesti Tuletõrjespordi Liit (ETTSL) ühendab tuletõrjespordiga tegelevaid või sellist
tegevust propageerivaid ja arendavaid klubisid, seltse, ühinguid ja teisi isikuid
ning esindab nende huvisid Eestis, Rahvusvahelises Tuletõrje- ja päästespordi Föderatsioonis
ja mujal väljaspool Eestit.
1.1 ETTSL missioon tuletõrjespordi arendamisel:
• Suurendada tuletõrjespordi populaarsust, kandepinda ja -klubilist tegevust Eestis;
• Parandada tulemusi ja kvaliteeti nii päästeteenistuse rakendusspordialana kui
tippspordis. Seda nii täiskasvanute kui ka noorte tasandil;
• Kaitsta kujunenud tuletõrjespordi traditsioone ja väärtushinnanguid;
• Populariseerida päästeteenistuse töötajate seas tuletõrjesporti kui rakendussporti;
• Tagada sportlastele piisav võistlusgraafik ning korraldada heatasemelised
tiitlivõistlused;
• Otsida andekaid noori, treenida ja kasvatada neid pühendunud tuletõrjesportlasteks,
võimelisteks Eestit edukalt esindama rahvusvahelistel tipp- ja tiitlivõistlustel.
2. VISIOON
ETTSL on unikaalne, aktiivne ja efektiivne spordiorganisatsioon avatud kõikidele
sportlastele, päästetöötajatele ja harrastajatele nii individuaalsete kui meeskondlike alade
harrastamiseks.
3. VÄÄRTUSED
• 80-ne aastane traditsioon;
• Tihe saavutus- ja harrastusspordi seos;
• Kindel roll päästeteenistuse organisatsioonikultuuris;
• Andekas noor järelkasv;
• Tugev rahvuskoondis;
• Aktiivne ja vabatahtlik võistluste korraldusmeeskond;
• Võimalus ennast proovile panna nii kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel kui
rahvusvahelisel tasandil.
4. STRATEEGILISED LÄHTEALUSED
4.1 Põhimõisted
• Spordialaliit – spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes
spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena

1

•

•

•
•

•

•

•

spordiala esindab ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning
anda vastavaid tiitleid.
Harrastussport – põhiolemuselt mittevõistluslik harrastus, mille eesmärk on enda
arendamine, tuletõrjespordiga tegelemine naudingu ja rahulolu saavutamiseks ning
meelelahutuseks.
Rakendussport – sportlik tegevus (harrastusspordi eriliik), mis on suunatud
spordiala harrastamise läbi päästetöötajate füüsilise võimekuse tõstmisele ja
hoidmisele ning mille elemendid on otseses seoses päästetöödel vajatavate
võimekustega.
Võistlussport/saavutussport – sportlik tegevus, mis on suunatud edu
saavutamisele avalikus sportlikus konkurentsis.
Tippsport - sporditegevus, mille eesmärgiks on eriettevalmistuse kaudu oma
potentsiaali maksimaalne rakendamine ja edu saavutamine rahvusvahelises
sportlikus konkurentsis.
Treener on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist,
kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse (RT I 2001, 3, 7; 2002, 61,
375; 2003, 13, 68; 83, 559) tähenduses.
Kutsestandard – dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist
tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele,
väärtushinnangutele ja isikuomadustele.
Kutsekvalifikatsioon – antud kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida
tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete
alusel.

4.2 Üldiseloomustus
Spordiala kirjeldus
Tuletõrjespordi näol on tegemist väga pika ajaloo ning traditsioonidega spordialaga, millega
tema hiilgeaegadel tegeles kümneid tuhandeid eestimaalasi.
Klassikalisi alasid tuletõrjespordis on kaks individuaalala – 100m takistusriba läbimine ja
konksredeliga õppetorni tõus ning kaks meeskondlikku ala – 4x100m takistustega teatejooks
ning 7 liikmelise meeskonna lahinghargnemine mootorpumbaga.
Võisteldakse eraldi vanusegruppides: mehed, A (17-18 aastased), B (15-16 aastased) ja C (14
ja nooremad). Samuti on 2008 aastast sisse viidud eraldi stardiklass naistele.
Erisusteks vanusegruppidel on konksredeliga tõus õppetorni, kus vastavalt vanusele ronitakse:
mehed 4. korrusele, A-vanusegrupp 3. korrusele, B-vanusegrupp 2. korrusele ja Cvanusegrupp ning naised 2. korrusele (redel eelnevalt paigaldatud). Erisusteks teistel
võistlusaladel takistuste kõrgused ning lahinghargnemises distantsi pikkus.
Mitteklassikalised (ei toimu EM ega MM tiitlivõistlusi) rakenduslikud võistlusalad on Eestis
veel komandode vaheline meeskondlik päästealane rakenduslik võistlus (Eliitkomando),
individuaalne mitmevõistlus (Pritsumees) ning varustuses trepijooks (Kõrghoone Kuningas).
Spordiala eduka harrastamise eelduseks on hea füüsiline ettevalmistus, suurepärane
koordinatsioon, sprinterile omane kiirus, kõrgusekartuse puudumine. Tuletõrjespordiga
tegelemine nõuab osavust, julgus, kiirust, jõudu, vastupidavust, meeskonnatööoskust,
koordinatsiooni ning väga head keskendumisvõimet.
Tuletõrjesport ei ole mitte ainult kutseliste päästjate spordiala, vaid sellega saavad tegeleda
kõik huvilised.
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Tuletõrjesport kui saavutussport
Tegemist on Eesti spordimaastikku, eriti maasporti, rikastava spordialaga. Eraldi tähelepanu
on pööratud noorsportlastele.
Spordiala tugevusteks võib välja tuua:
• Rikastab noorte sportimisvõimalusi, seda eriti väikelinnades ning maapiirkondades;
• loob koolispordile täiendavaid võimalusi ning väljakutseid;
• loob kõigis vanuseastmetes spordiala harrastajatele võimaluse osaleda nii siseriiklikel
kui rahvusvahelistel võistlustel;
• loob hea kandepinna saavutusspordiks ning rahvuskoondise formeerimiseks
eesmärgiks kõrged tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (BM, EM ja MM).
Tuletõrjesport kui rakendussport
Tuletõrjespordi näol on tegemist tõsise toega päästeteenistusele. Hetkel on saavutussporti
viljelevate meessportlaste seas päästetöötajaid 73%. 2008 aastal siirdus päästealasse tööle või
õppima 4 noort, 2009 aastal planeerivad valida päästeleriala veel 3 noort.
Päästeteenistuse poolse kasuna võib välja tuua:
• Läbi spordiala harrastamise tuuakse noori päästeala kui potentsiaalse elukutsevaliku
juurde;
• läbi võistluste populariseeritakse nii spordiala kui päästeteenistust;
• läbi spetsiifilise spordiala harrastamise tõstetakse ja hoitakse päästetöötajate füüsilist
võimekust, mille elemendid on otseses seoses päästetöödel vajatavate võimekustega;
• läbi mitteklassikaliste rakendusalade kaasatakse võimalikult palju päästetöötajaid ja
populariseeritakse sporti.
Organisatsioon
Tuletõrjespordi arenguks ning koordineerimiseks on loodud 2001 aastal Rahvusvaheline
Tuletõrje- ja päästespordi Föderatsioon (RTPSF). Liikmeid on tänaseks 17 riigist (neist 8 EL
liikmesriigid). Peamiste ülesannetena korraldab RTPSF Maailma Meistrivõistlusi, üldist
spordiala arengut toetavaid rahvusvahelisi konverentse. Samuti väljastab RTPSF
rahvusvahelise kohtuniku kategooria sertifikaati..
2004. aasta juulis moodustati Eesti Tuletõrjespordi Liit (ETTSL) – mittetulundusühing, kes
koordineerib üldist tuletõrjespordialast tegevust, korraldab karikasarja võistlusi ning Eesti
Meistrivõistlusi ja rahvuskoondise ettevalmistamist tiitlivõistlusteks.
Moodustamisaastast (2004) on Eesti Tuletõrjespordi Liit ka ametlik Rahvusvahelise
Tuletõrje- ja päästespordi Föderatsiooni liige.
Organisatsiooniline põhitasand on spordiklubid ning tuletõrjeseltsid, kes tuletõrjesporti
viljelevad. Aktiivsematest võib välja tuua spordiklubid „Välek“ ja „Oss“ ning Paide ja PärnuJaagupi Tuletõrjeseltsid.
Võistlused
Eestis korraldatavad võistlused:
· Eesti Meistrivõistlused
· Maakonna Meistrivõistlused
· “ Pritsu Karikas “ - koosneb viiest etapist. Eesti- sisestel võistlustel osaleb igal aastal ca 70
noort
· Talvised sisevõistlused
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Rahvusvahelised võistlused:
· Maailma Meistrivõistlused – 2008a saavutas Eesti koondis kõigi aegade parima tulemuse
üldkokkuvõttes 5. koha
· Euroopa Meistrivõistlused – 2005a saavutas Eesti koondis üldkokkuvõttes 3. koha.
(Teatejooksus 3. koht ja hargnemises mootorpumbaga 4. koht. Individuaalaladel osales ligi
100 sportlast)
· Eri riikide avatud meistrivõistlused, rahvusvahelised karika- ja mälestusvõistlused (näit. igaaastane Tšernobõli katastroofis hukkunud tuletõrjujatele pühendatud võistlus Ukrainas)
· “Balti Matš” - osalevad Eesti ja teiste Balti riikide tuletõrjespordi koondvõistkonnad.
Võistlustel osalevad noored vanuses 12 - 18 aastat ning täiskasvanud. 2003. ja 2005. aastal
saavutas Eesti üldkokkuvõttes esikoha. 2006 aastal saavutati võit meeste arvestuses.
· CTIF-i (Rahvusvaheline tuletõrje ja pääste organisatsioon) poolt üle nelja aasta korraldatav
rahvusvaheline tuletõrjespordivõistlus.
Tuletõrjespordi baasid
Baasi all mõistame neljakorruselist õppetorni, 100 m kunstkattega rada ja staadioni.
Vastavalt rahvusvahelistele nõuetele on vajalik:
• vähemalt kolmerajaline neljakorruselise harjutustorniga (varustatud pääste/turva
võrguga) võistluspaik;
• vähemalt kuuerajalisel 100m rajal peab olema võimalus paigaldada vähemalt kolm
komplekti takistusi (poom, plank);
• normaalmõõtmetes staadion (400 m).
Harjutustornid on: Sillamäel, Rakveres, Narvas, Jõgeval, Tartus, Põlvas, Viljandis, Türil,
Pärnu-Jaagupis, Raplas. Nendest rahvusvahelistele nõuetele vastab ainult Rakvere. 2009
aastal valmis Paide spordikompleks, kus on Baltikumi esimene sisetorn.
100 m rajad on: Rakveres, Jõgeval, Tartus, Põlvas, Viljandis, Pärnu-Jaagupis.
Täismõõtmelised staadionid: Rakvere, Jõgeva, Tartu (Tõrvandi), Türi.
Rahvusvahelistele nõuetele vastab ainult Rakvere baas.
Praegused treeningvõimalused: talvel – Pärnu-Jaagupi spordihoones, Rakvere
kergejõustikumaneežis ja Paide spordikompleksis.
Sportlased
Aktiivse saavutusspordiga tegelevad 30 meessportlast, 20 noort (17-18 aastased) ja 25 noort
(15-16 aastased), 14 noort (14 aastased ja nooremad) ja 10 naist.
Tipptasemel tegelevad neist hetkel 6 – 12 meessportlast, kes osalevad MM, EM ja teistel
rahvusvahelistel võistlustel.
Eesti tuletõrjespordi rahvuskoondise kandidaadid kinnitatakse ETTSL poolt peetava edetabeli
aastatulemuste alusel. Koondised kinnitatakse juunioride, noorte ja põhiklassis.
Koondise koosseisu kinnitab edetabeliaastale järgnevaks aastaks ETTSL juhatus.
ETTSL juhatusel on õigus koondise liikmeks mitte kinnitada või koondisest välja arvata
sportlast, kes ebaväärika käitumisega või mingil muul moel on kahjustanud tuletõrjespordi või
ETTSL-i mainet.
Koondise määrab ala peatreener.
Koondiste nimekirjad vaadatakse üle 4 korda aastas või vastavalt vajadusele.
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Treenerid
Treener on spetsialist, kes sõltuvalt eesmärgist planeerib, viib läbi ja analüüsib juhendatavate
kehalist, psühholoogilist, tehnilist ja taktikalist ettevalmistust.
Sõltuvalt sihtrühmast on treeneri üheks ülesandeks võimalike sporditalentide leidmine ja
arendamine kuni nende potentsiaali täieliku avaldumiseni.
Treeneritöö eeldab valmisolekut töötada sõltumata aastaajast nii sise- kui välistingimustes,
õhtusel ajal ja puhkepäevadel, viibida kodust eemal (treeningulaagrid, võistlused, koolitused
jms.).
Treener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste.
Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust, positiivsust.
Vajalik on pidev enesetäiendamine, nõutav perioodiline (vähemalt 4 aastane intervall)
erialaste kursuste läbimine. Väga oluline on oskus mõjutada juhendatavaid isikliku eeskujuga.
Treener järgib treenerite eetika koodeksit.
Rahvuskoondist treenib Ülo Laks. Tasemel ja kogemustega treener. Probleemiks kõigil
tuletõrjesporditreeneritel on kategooria puudumine.
Kohtunikud
Kohtunikeks vabatahtlikult oma ala entusiastid, kel enamusel suur praktiline kogemus. Paraku
puudub täielikult Eestis tuletõrjespordi kohtuniku institutsioon. Võistluste kohtunikena
tegutsevad spetsiaalset kaasaegset koolitust mitteläbinud inimesed. Kohtunike olemasolu on
eelduseks ka tipptasemel võistluste korraldamiseks.
Rahvusvahelise kategooria kohtuniku kvalifikatsiooni omistab Rahvusvaheline Tuletõrje- ja
päästespordi Föderatsioon. Eelduseks on ala vanem kohtuniku ülesannete täitmine kahel MM.
Eestis käesoleval ajal kohtunikke kategooriad ei eksisteeri. Kuid oleks vaja sisse viia kolm
kohtuniku kategooriat: riikliku kategooria kohtunik, I kategooria kohtunik ja kohtunik.
4.3 Ajalugu
Läbi sajandeid pika ja rikkaliku tuletõrje ajaloo on tähelepanu pööratud tuletõrjujate
füüsilisele ettevalmistusele. Nõudis ju tulega võitlemine suurt jõudu ja vastupidavust. Samuti
pidid mehed olema painduvad ja oskama osavasti ronida redelitel ja päästenööridel.
Et saavutada ning hoida vastavat võimekust, korraldati regulaarselt harjutusi, kus tuletõrjujad
said nii füüsilist kui ka erialast ettevalmistust. Läbi aastate organisatsioon kasvas ning arenes,
õppused muutusid sisukamateks ja kontrollülevaatused omandasid üha rohkem võistluse
iseloomu. Tuletõrjeorganisatsioonides hakati süstematiseeritult tegelema kehakultuuri ja
spordiga. Eesti Üleriikline Tuletõrje Liit kutsus oma ringkirjas 14.septembril 1928 üles
spordile rohkem tähelepanu pöörama. Mitmete spordialadega tegelemine andis tuletõrjujatele
küll hea füüsilise ettevalmistuse, kuid ei lihvinud nende töövõtteid. Selle eesmärgi
saavutamiseks hakati harrastama spordiala, millel üksikharjutused moodustasid sisult
tuletõrjuja tegevuse tulekahju kustutamisel (võistlushargnemine ja teatejooks
kustutusvahenditega, ronimine köiel ja redelitel, voolikuliinide loomine, tulekollete
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kustutamine jne). Kõike seda tehti tuletõrjuja riietuses koos selle juurde kuuluva varustusega.
Tekkis uus spordiala- tuletõrjesport. Eriti populaarsed said tuletõrjevõistlused 1920-30.-ndatel
aastatel. Need olid kohalikeks suursündmusteks, millest võttis osa hulgaliselt vabatahtlikke
tuletõrjujaid ning pealtvaatajaidki oli kõikjal palju. Säilinud andmeil võttis igal aastal eri
tasanditel korraldatud võistlustest osa 15 000 – 20 000 võistlejat.
Esimesed üleriigilised tuletõrjevõistlused peeti 8. septembril 1929 Eesti Vabatahtlike
Tuletõrjeühingute Liidu 10. aastapäeva puhul Kadriorus. Võistlusaladeks oli vee andmine
kustutusvahenditest, ronimine konksredelitest ja võimlemine.
1937 aastal töötati välja uued võistlusjuhendid ning hakati regulaarselt korraldama üleriigilisi
tuletõrjevõistlusi.
Pärast II Maailmasõda jätkus tuletõrjespordivõistluste traditsioon. Harrastusspordist hakkas
välja kasvama saavutussport. Hakati fikseerima rekordeid ning kehtestati spordinormatiivid.
Kuna need ei rahuldanud sportlasi ega spordijuhte, taotleti tuletõrjespordi lisamist
spordiklassifikatsiooni.
12.juulil 1963 a. Võttis NSV Liidu Spordiühingute ja –organisatsioonide Liidu Kesknõukogu
Presiidium vastu otsuse lülitada tuletõrjesport NSV Liidu ühtsesse spordiklassifikatsiooni,
millega seni tuletõrjes viljeldud ametkondlik tuletõrjesport sai teiste spordialadega
võrdõiguslikuks. Sama määrusega kinnitati järgunõuded ning nende täitmise tingimused.
Tuletõrjespordi juhtimisorganiks sai NSV Liidu Tuletõrjespordi Föderatsioon.
Eesti Tuletõrjespordi Föderatsiooni asutamispleenum toimus 15 juunil 1964. aastal Sellel
pleenumil töötati välja tuletõrjespordibaaside arendamise perspektiivplaan, mille alusel ehitati
vastavaid spordibaase ning staadione koos õppetorni ja muu vajalikuga nii Tallinnas, kui ka
igas maakonnas. 22. ja 23. augustil 1964 peeti Tallinnas „Dünamo“ staadionil esimesed
ENSV meistrivõistlused tuletõrjespordis.
Eesti Tuletõrjespordi Föderatsiooni asutamispleenum toimus 15 juunil 1964. aastal Sellel
pleenumil töötati välja tuletõrjespordibaaside arendamise perspektiivplaan, mille alusel ehitati
vastavaid spordibaase ning staadione koos õppetorni ja muu vajalikuga nii Tallinnas, kui ka
igas maakonnas. 22. ja 23. augustil 1964 peeti Tallinnas „Dünamo“ staadionil esimesed
ENSV meistrivõistlused tuletõrjespordis.
Käesoleval ajal on tuletõrjesport kui spordiala vahepealsest madalseisust üle saanud ning taas
populaarsust kogumas. Viimasel aastakümnel on selle alaga seotud korraldustegevus olnud
paljuski Päästeameti õlgadel.
2004. aasta juulis moodustati mittetulundusühing – Eesti Tuletõrjespordi Liit, mille
ülesandeks seati tuletõrjespordiga seotud tegevuste koordineerimine. Samast aastast on Eesti
Tuletõrjespordi Liit Rahvusvahelise Tuletõrje- ja Päästespordi Föderatsiooni liige, mis
võimaldab meie riigi tuletõrjesportlastel osaleda mitmetel rahvusvahelistel võitlustel.
5. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS – SWOT
5.1 TUGEVUSED (organisatsiooni sisemised)

•
•
•
•
•
•

Spordiala unikaalsus
Tugev spordiala kompetents
Tugev vabatahtlike kaader
Stabiilne riigipoolne toetus (läbi Päästeameti)
Traditsioonid
Hästikorraldatud võistlused
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5.2 NÕRKUSED (organisatsiooni sisemised)

•
•
•
•
•
•
•
•

Puudub treenerite järelkasv ning kvalifikatsioonisüsteem
Puudub kohtunike järelkasv ning kvalifikatsioonisüsteem
Paljudes maakondades puuduvad alaga tegelevad juriidilised isikud (klubid, seltsid)
Liidu madal aktiivsus
Organisatsiooni korrastamata juhtimisstruktuur
Administratiivne suutmatus organisatsiooni hallata
Nõrk klubide aktiivsus
Ohtlikult vähene organisatsiooni toetajate arv

5.3 VÕIMALUSED (organisatsioonivälised)

•
•
•
•
•

Andekas noor järelkasv
Kasutada ära maineüritusi
Võimalus eriti maaspordi kaarti rikastada
Võimalus koostööks päästeala ennetustöö suunaga
Võimalus kaasata vabatahtlikke tuletõrjeorganisatsioone

5.4 OHUD (organisatsioonivälised)

•
•
•

Süsteemi ei õnnestu luua (treenerid, kohtunikud jne)
Sponsorluse peale palju taotlejaid versus majanduslik olukord
Rahvusvaheliste tiitlivõitude puudumine võib viia riigi ja ühiskonna silmis
sekundaarsete spordialade nimekirja

6. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED
6.1 Eesmärk organisatsioonile – Tuletõrjesport on tunnustatud spordiala Eestis.
Indikaatorid:
• 01.01.2010 on ETTSL EOK liige;
• 01.01.2012 on igas maakonnas tuletõrjespordiga tegelev spordiklubi või tuletõrjeselts;
• 01.01.2014 on ETTSL liikmete arv kahekordistunud.
6.2 Eesmärk organisatsioonile – ETTSL juhtimine on efektiivne.
Indikaatorid:
• 01.01.2010 ETTSL juhatuse liikmed omavad eri teemavaldkondades koordineerivat
ning vastutavat rolli;
• 01.01.2010 ETTSL juhatusel leitud stabiilne ja jätkusuutlik eelarve finantseerimise
skeem;
• 01.01.2010 on vastu võetud 2010. aasta ETTSL eelarve;
• 01.01. 2014 on ETTSL palgaline peasekretär ning peatreener.
6.3 Eesmärk organisatsioonile – Tuletõrjespordi treenerite koolitust, täiendkoolitust ja
atesteerimist viib läbi Eesti Tuletõrjespordi Liit.
Indikaatorid:
• 01.01.2011 on ETTL juhtimisel välja töötatud tuletõrjespordi treeneri tasemekoolituse
õppekavad;
• 01.06.2011 ETTSL poolt esitatud ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) treeneritele kutset
omistava organi poolt kinnitatud tuletõrjespordi treenerite
kutsekvalifikatsioonikomisjon;
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•
•

01. 06.2011 on käivitunud treeneri kutseks vajalik koolitus ja täiendkoolitus;
01.01.2012 on ETSL välja andnud tuletõrjespordi treeneri kutse vähemalt viiele
treenerile.

6.4 Eesmärk organisatsioonile – Tuletõrjespordis on sisse viidud kohtunike institutsioon.
Indikaatorid:
• 01.06. 2010 on alustatud kohtunike koolitamist Eesti-siseselt ning välismaal;
• 01.01.2011 on ETTSL juhatus kinnitanud kohtunike kvalifikatsiooni süsteemi ning
kvalifitseerimise juhendi;
• 01.08. 2011 on Eesti Meistrivõistlusteks kõik kohtunikud kvalifitseeritud;
• 01.01. 2012 on Eestis kolm RTPSF poolt litsentseeritud rahvusvahelise kategooria
kohtunikku;
• 01.01. 2014 on Eesti kohtunike poolelt valmis korraldama rahvusvahelist
tiitlivõistlust.
6.5 Eesmärk organisatsioonile – Jõuliselt arendatakse rakendussporti.
Indikaatorid:
• 01.01.2011 on ETTSL toetusel välja töötatud päästeteenistuse tuletõrjespordialased
metoodikad ning normatiivid;
• 01.01.2012 on päästeteenistuses sisse viidud füüsilise ettevalmistuse kavadesse
tuletõrjesport;
• 01.09.2012 on Sisekaitseakadeemias tuletõrjesport lülitatud õppekavasse.
6.6 Eesmärk organisatsioonile – Eesmärgikindlalt arendatakse saavutussporti.
Indikaatorid:
• 01.01.2010 on ETTSL moodustanud vastava projektimeeskonna, kelle ülesandeks on
koondada ja korrastada võistlusala regulatsioonid;
• 01.01.2010 on korrastatud rahvuskoondisesse arvamise regulatsioon;
• 01.01.2011 on ETTSL trükisena välja andnud tuletõrjesporti puudutavad
regulatsioonid.
6.7 Eesmärk organisatsioonile – On loodud tingimused tippspordi harrastamiseks
Indikaatorid:
• Iga aastane hea osalemine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
• tihenenud on konkurents rahvuskoondisesse saamiseks;
• 01.01.2014 on ETTSL palgaline peatreener.
6.8 Eesmärk organisatsioonile – Arendatakse süsteemikindlalt spordibaase ja rajatisi.
Indikaatorid:
• 01.03.2009 on valmis Paide Spordikeskuses torniga siserada;
• 01.01.1212 on Eestis kaks rahvusvahelisi võistlusi korraldada võimaldavat
võistluskohta;
• 01.01.2012 on Sisekaitseakadeemias valmis rahvusvahelistele nõuetele vastav
õppetorn;
• 01.01.2014 on igas maakonnas võimalus läbi viia tuletõrjespordi võistlusi.
6.9 Eesmärk organisatsioonile – On tagatud jätkusuutlik spordiliidu rahastamine.
Indikaatorid:
• 01.01.2010 on loodud jätkusuutlik rahastus mudel;
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•
•
•

01.01.2010 on kaardistatud potentsiaalsed võistluste sponsorid;
01.01 2011 on sõlmitud lepingud liidu tegevust toetavate sponsoritega;
01.01.2011 on täidetud kõik KM ja EOK kriteeriumid, mis on aluseks spordi alaliitude
rahastamisel riiklikest vahenditest;

7. LÄHIAJA RÕHUASETUSED
• Organisatsiooni arendamine
o Juhtimise parendamine;
o EOK liitumine;
o Treenerite süsteemi korrastamine;
o Kohtunikesüsteemi korrastamine.
• Kandepinna laiendamine
o Ala viljelejate täielik kaardistamine;
o Juubeliaasta maksimaalne kasutamine;
o Seostamine päästeala tegevusvaldkondadega (teenistus, ennetus jne);
o Vabatahtliku tuletõrjeliikumise parem kaasatus.
8. AASTANE TEGEVUSPLAAN 2009
8.1 Organisatsioon
o 5-aasta arengukava koostamine;
o uue ETTSL sümboolika välja töötamine;
o põhimääruse uuendamine;
o liitumine EOKga;
o ETTSL Juhatuse liikmete vastutusalade määramine;
o töögruppide moodustamine kohtunike ja treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemi ning
dokumentide välja töötamiseks.
8.2 Võistlused
o Eesti Meistrivõistluste edukas korraldamine;
o „Pritsu Karika“ 5 osavõistluse edukas korraldamine;
o läbirääkimised 3B riikide Päästeametitega ja Läti ning Leedu sõsarliitudega järgmisest
2010.a-st „Balti Matsi“ kui „Balti Föderatsioonide Karikavõistluse“ korralduse üle
võtmine riigilt 3B tuletõrjespordi föderatsioonide/liitude poolt;
o osalemine Maailma Meistrivõistlustel.
8.3 Treenerid
o Treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomine.
8.4 Kohtunikud
o Kohtunike kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomine;
o kohtunike registri loomine.
8.5 Sportlased
o Saavutussportlaste ja harrastussportlaste registri loomine;
o rahvuskoondise ettevalmistus heatasemeliseks esinemiseks Maailma
Meistrivõistlustel.
8.5 Juubeliaasta
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o Ajakirja „Häire“ 24lk-lise erinumbri väljaandmine tuletõrjespordist;
o tuletõrjespordi teenetemärgi ja tema statuudi väljatöötamine;
o juubelikonverents (Eesti Meistrivõistluste ajal) koos esimeste teenetemärkide
annetamisega.
8.6 Baasid
o Baaside ja nende olukorra kaardistamine;
o baaside arengukava 2010-2015 väljatöötamine.
9. RAHASTAMINE
Alused: Korrastada ETTSL rahastamise alused ja luua kahest osast koosnev süsteem – liidu
tegevust toetavad alalised doonorid ning projektipõhised (konkreetseid võistlusi toetavad)
sponsorid.
Tänased koostööpartnerid: Päästeamet, AS Scania Eesti, AS Firetek, AS Firinvest, AS Kidde
ja teised.
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