EESTI UISULIIT
NELJA AASTA ARENGUKAVA 2022 – 2026

Sissejuhatus ja hinnang:
Eesti Uisuliit (edaspidi EUL) on Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) liige, mis arendab Eestis
kahte spordiala, iluuisutamist ja kiiruisutamist. Nelja aasta arengukava 2022-2026 on otsene
ja järjepidev arengukava eelmistele arengukavadele ja Koondise projektidele ning nendes
vastuvõetud pikaajaliste ja lühiajaliste eesmärkide täitmisele. Koos Eesti arenguga on
kaasnenud ka positiivsed muutused EUL organisatsioonis, treeningbaasides, treenerite ja
kohtunike arengus, sportlaste tasemes ning tulemustes.
EUL on kriitiliselt analüüsinud möödunud olümpiatsüklit ja regulaarselt andnud hinnanguid
eesmärkide täitmisele ja tulemustele, mis on ka aluseks uue arengukava koostamisel.
Spordile iseloomulikult on mõned eesmärgid jäänud täitmata kuid mõned kõrged tulemused
on pakkunud rõõmu. EUL sportlased on oma saavutustelt taliolümpiamängudel olnud Eesti
olümpiakoondise parimate tulemuste seas.
Organisatsioonist:
EUL on registreeritud mittetulundusühinguna, mille liikmeteks on klubid. EUL juhtorganiks
on üldkogu poolt neljaks aastaks valitud seitsmeliikmeline juhatus. Palgaliseks tööorganiks on
EUL sekretariaat. EUL institutsioonidest tegutseb kuue liikmeline EUL tehniline komitee,
mille koosseis valitakse üldkogul ja kuhu kuulub kolm treenerite esindajat ja kolm kohtunike
esindajat.
Praegu tegutseb Eesti Uisuliidus 35 klubi. Mitmete spordiklubide baasil on moodustatud
eraspordikoole. Munitsipaalspordikoolid tegutsevad Narvas ja Tallinnas, kus EUL aladest
harjutavad iluuisutajad ja kiiruisutajad.
Treeningbaasidest:
Eestis on praegu seitse kunstjääga kinnist jäähalli.
Tallinn:
 Tondiraba Jäähall. Valmis 2014.aasta. Jäähallis on kolm täismõõtmetes jääväljakut
iluuisutamisele, lühiraja uisutamisele ja jäähokile ning lisaks curlingu jääväljak.
 Haabersti Jäähall. Kahe väljakuga jäähall on tegutsenud 2002. aastast ja seal
harjutavad nii iluuisutajad kui jäähoki.
 Jeti jäähall. Kaks täismõõtmetega jääväljakut, kus harjutavad iluuisutajad ja jäähoki.
 Härma staadion, kunstjääga ilma katuseta 400m kiiruisurada. Kasutamine talvel.
Tartu:
 Tartu Lõunakeskuse Jäähall. Läbis remondi ning on taas avatud. Lisaks põhiväljakule
on valminud väiksemate mõõtmetega jääväljak koos kõrvalruumidega.
Narva:
 Narva Jäähall. Ühe jääväljakuga jäähall (iluuisutamine, jäähoki).
Kohtla-Järve:
 Kohtla-Järve Spordikeskuse Jäähall. Ühe jääväljakuga jäähall (iluuisutamine, jäähoki).
Viljandi:
 Viljandi jäähall. Ühe jääväljakuga kinnine kütteta jäähall, mis momendil tegutseb
novembrist- aprillini.
Adavere:
 Adavere 250m pikkune jäärada, mille kasutamine on võimalik ainult talvetingimustes.

Treenerite kaadrist:
Eesti Uisuliit nagu kõik teisedki alaliidud on lülitunud EOK juhitud treenerite
kutsekvalifikatsiooni süsteemi. EUL-is tegutseb kutsekomisjon, kes regulaarselt viib läbi
kutseeksameid.
Jätkub pidev treenerite nii erialane kui täiendkoolitamine. Samuti lähetatakse treenereid ISU
poolt organiseeritud laager/seminaridele nii iluuisutamises kui kiiruisutamises.
Eesti Uisuliit on planeerinud olümpiatsükliks alljärgnevad koolitused:
Tegevus:

EKR 5 erialane koolitus
EKR 4 erialane koolitus
EKR 3 erialane koolitus
Treenerite täiendkoolitus
ISU treeninglaager/seminar kiiruisutamises
ISU treeninglaager/seminar iluuisutamise

2022/23

2023/24

2024/25

X

2025/26

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Kohtunikest:
Hetkel tegutseb Eestis kaheksa ISU rahvusvahelise kategooria iluuisutamise kohtunikku,
kelledest neli on ISU tiitlivõistluste kohtunikud ning nendest üks on lisaks ISU Referee ja
kontroller.
Koolitatud on rahvusvahelise tasemega tehnilise brigaadi kohtunikke.
Kõik rahvusvahelise kategooria kohtunikud tegutsevad aktiivselt rahvusvahelistel võistlustel
ja on kohustatud nimekirjas püsimiseks igal neljandal aastal läbima ISU seminari. EUL
korraldab regulaarselt pärast ISU kongresse (kahe aasta tagant) rahvusvahelise seminari meie
vabariikliku tasemega kohtunikele, et hoida neid kursis kongressil vastuvõetud muudatustest
ning neid ette valmistada rahvusvahelise kategooria kohtunikeks. Jätkub noorte kohtunike
koolitame nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel seminaridel ning nende lähetamine
eksamitele.
Kiiruuisutamises hetkel ISU rahvusvahelise kategooria kohtunikke ei ole. On välja kujunenud
ala aktivistidest koosnev pädev kohtunike kaader kohalike võistluste korraldamiseks. Eesmärk
on alustada rahvusvahelise tasemega kohtuniku koolitamist kiiruisutamises.
Möödunud perioodi ja hetke olukorrast:
EUL on osalenud kõikidel iluuisutamise ISU tiitlivõistlustel (EM, Jun.MM ja MM).
Vaatamata väga kõrgetele tiitlivõistluste kriteeriumidele, oleme suutnud osaleda EM-il,
Jun.MM-l ja MM-l kolmel alal. Sobivate partnerite puudumisel ei ole alates 2014.aastast
arendatud paarissõitu.
Nii kiir- kui iluuisutamises on tulemused aasta-aastalt paranenud, esile on tõusnud noored
väga perspektiivikad sportlased.
Iluuisutamise väga kõrges konkurentsis olid parimateks tulemusteks lõppenud olümpiatsüklil:
Eva- Lotta Kiibus 7.koht EM-l 2020 Graz, 14.koht MM-l 2021 Stockholmis, 21.koht OM
2021 Pekingis.
Niina Petrõkina 8.koht EM-l 2022 Tallinnas; 16.koht MM-l 2022 Montpellieris, 9.koht
Jun.MM –l 2022 Tallinnas.
Aleksandr Selevko 9.koht Jun.MM 2020 Tallinnas; 16.koht MM-l 2021 Stockholmis; 28.koht
OM 2022 Pekingis.
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Mihhail Selevko 6.koht Jun.MM 2022 Tallinnas, kusjuures 3.koht lühikavas (ainuke
tiitlivõistluste medal üksiksõidus); 15.koht MM-l 2022 Montpellieris, 2.koht EYOF 2019
Sarajevos.
Arlet Levandi 14.koht EM-l 2022 Tallinnas; 12.koht Jun.MM-l 2022 Tallinnas, 1.koht EYOF
2022 Vuokattis.
Solene Mazingue-Marko-Jevgeni Gaidajenko 20.koht EM-l 2022 Tallinnas, 19.koht MM-l
2022 Montpellieris
Tatjana Bunina-Ivan Kuznetsov 15.koht Jun.MM-l 2022 Tallinnas.
Kiiruisutamises on välja paistvaid tulemusi näidanud ainult Marten Liiv, kes alustas hooajal
2020/2021 koostööd Hollandi A-tiimiga IKO ning võttis osa kõikidest korraldatud
suurvõistlustest. Tema resultaadid ja isiklikud rekordid paranesid iga võistlusega.
Marten Liivi parimad kohad rahvusvahelistel võistlustel 5.koht 1000m MM-l 2021; 7.koht
1000m ja 24,koht 500m OM 2022 Pekingis.
Suurürituste korraldamisest:
EUL on ISU-le kujunenud usaldusväärseks partneriks ja seda tõestavad meile eraldatud
tiitlivõistluste korraldamised: Jun.MM 2020; EM 2022; Jun.MM 2022 ja erandkorras ISU
Nelja kontinendi MV 2022. ISU kalenderplaanis on järjepidevalt ka kaks Tallinnas
korraldatavat rahvusvahelist võistlust. Heaks partneriks suurvõistluste korraldamisel olid
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Tallinna linn, kes lisaks professionaalsele abile
toetasid ka majanduslikult.
Kõik Eesti Uisuliidu poolt läbi viidud ISU tiitlivõistluste korraldused on olnud kõrgel tasemel
ja saanud nii ISU kui osalenud riikide poolt kõrge hinnangu. Kõrgelt on hinnanud võistluste
korraldust Tallinna linn, kes autasustas Eesti Uisuliitu ettevõtlusauhinnaga Turismitegu 2022.
Võistlustest:
EUL on välja töötanud alade võistlussüsteemid ja klassifikatsiooni nõuded. Analoogselt ISUga on kehtestatud iluuisutamises ja kiiruisutamises tehnilised kriteeriumid osavõtuks EUL
tiitlivõistlustest.
EUL korraldab:
Iluuisutamises
 Eesti meistrivõistlused
 Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlused
 Katsevõistlused vastavalt vajadustele
 Iluuisutamist propageerivaid üritusi ja rahvusvahelisi võistlusi
Kiiruisutamises
 Eesti sprindi meistrivõistlused (Sen., Jun., noored)
 Eesti mitmevõistluse meistrivõistlused (Sen.,Jun.,noored)
 Kiiruisutamist propageerivaid üritusi
Eesti osaleb:
 ISU iluuisutamise tiitlivõistlustel (EM; MM; Jun.MM)
 ISU Juunioride GP etappidel (meile eraldatud kohtadel)
 ISU GP etappidel
 Rahvusvahelistel ISU kalenderplaanis olevatel võistlustel
 ISU kiiruisutamise tiitlivõistlustel (Jun.MM, EM,MM)
 ISU Jun.MK etappidel
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ISU MK etappidel
Kiiruisutamise ISU rahvusvahelistel võistlustel

Klubide võistlussüsteem:
 Klubide poolt organiseeritud kohalikud ja rahvusvahelised võistlused erinevates
vanuseastmetes ja kategooriates (aastas ~15-20 võistlust)
 Üritused (jõuluetendused, demonstratsioonesinemised jne.)
Finantsallikad:
1. Rahvusvaheline Uisuliit
2. EOK toetused
3. KM toetused ja stipendiumid
4. Kultuurkapital
5. Omavalitsuste toetused
6. Sponsorid
Suurimaks toetajaks on olnud tippspordist lähtuvalt Eesti Olümpiakomitee. Kindla
toetussumma eraldab kahele alale eraldi ka ISU. Noorte tegevuses on kindlasti väga suureks
abiks omavalitsuste toetused klubidele. Spordikoolide taasavamine on uisutamises
ainuvõimalik saavutusspordi eeldus ja suur finantsiline toetus lapsevanematele.
Sponsortoetuste osakaal on paraku väike. Seda ei ole oluliselt tõstnud ka viimastel aastatel
edukate sportlaste tulemused või EUL poolt korraldatud suurvõistlused.
Koondise projekt.
Ilu- ja kiiruisutamise Koondise projektid on EUL nelja aasta arengukava
lahutamatuteks osadeks. Koondise projektid uuendatakse ja kinnitatakse juhatuse poolt
igaks uueks hooajaks.
EUL poolsete toetuste eraldamise ja võistlustele lähetamise printsiipideks on aastaid kehtinud
Koondise projekti tingimused oma püstitatud pikaajaliste ja lühiajaliste eesmärkidega.
Koondise projekti alaprojektid on koostatud noortele, juunioridele ja seenioridele ja mille
tulemuslikkuse alusel eraldatakse rahalisi vahendeid. Igal hooaja lõpul analüüsitakse ja
hinnatakse tulemusi ning kehtestatakse vajadusel uued tingimused järgnevaks hooajaks,
samuti prioriteedid alade edukuse lõikes.
Koondise projekt on edukalt täitnud oma eesmärki, mille sihiks on saavutussport.
Eesmärgid ja tegevusprogrammid.
Eesmärgid:
Spordiala baasidest:
 Alustada organisatsioonilist tegevust jäähalli ehitamiseks Pärnus
 Viljandi jäähalli rekonstrueerimine aastaringseks kasutuseks
 Tallinna Härma staadioni kiiruisurajale katuse ehitamine
Organisatsioon:
- EUL tegevuse juhtimine lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest
- ISU Konstitutsiooni põhimõtete ja reeglite järgmine.
- Antidopingu reeglite ja nõuete järgimine. Sportlaste teadlikkuse tõstmine.
- Hea juhtimistava järgimine
- Olümpiahartast tuleneva ausa mängu reeglite järgimine
- Koostöö EADSE-ga.
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Tegevus:

Korralise üldkogu läbiviimine;
aasta majandusaruande ja
audiitori aruande esitamine ja kinnitamine; eelarve esitamine ja
kinnitamine.
Üldkogul EUL juhatuse valimine; tehnilise komitee valimine;
ISU korralistel kongressidel osalemine
Juhatuse koosolekute läbiviimine (vähemalt kord kvartalis)
Euroopa Kiiruisutamise konverentsidel osalemine

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

Saavutussport
Iluuisutamine:
- Tõsta kõrgemale uisutajate meisterlikkust EUL klubides.
- Populariseerida iluuisutamist noorte hulgas
- Koondise projekti 2022-2026 põhimõtete järgimine.
- Edukalt esineda ISU kalenderplaanis olevatel võistlustel
- ISU tiitlivõistlustel pääseda kõikidel osalevatel aladel finaali
- Saavutada ISU tiitlivõistlustel mõlemal alal meeste ja naiste üksiksõidus osalemiseks kaks
kohta
- OM-le 2026 pääseda kolmel alal ja vähemalt ühel alal saavutada koht esikümnes
NB! Arengukavas iluuisutamise paarissõidu ja kujunduisutamise eesmärgid määratletakse kui
on loomulikul teel kujunenud vajadus ja eeldus nende aladega tegelemiseks.
Kiiruisutamine:
- Jätkata kiiruisutamise arendamist ja populariseerimist maakondades
- Edukalt võistelda ISU kalenderplaani võistlustel
- Koondise projekti 2022-2026 põhimõtete järgimine
- ISU tiitlivõistlustel osaleda kahe kuni kolme sportlasega
- ISU tiitlivõistlustel saavutada ühel distantsil koht 1.-3.
- Osaleda OM-l 2026.a 2-3 sportlasega. Võita ühel distantsil medal ja saavutada kohad
esikümnes kahel distantsil
Lühiraja uisutamine:
- Jätkata lühiraja uisutamisega kui toetava alaga kiiruisutamisele
- Arendada tegevust klubilisel tasemel
Tegevus:

Iluuisutamise Eesti MV ja Noorte MV korraldamine
Kiiruisutamise Eesti MV ja Noorte MV korraldamine
Lühirajauisutamis Eesti MV korraldamine
ISU Jun.MM korraldamine
ISU Jun.GP taotlemine ja korraldamine
ISU Challenger seeria võistluse taotlemine ja korraldamine
ISU Euroopa MV taotlemine ja korraldamine
Osalemine ISU tiitlivõistlustel EM; MM; Jun.MM
Osalemine ISU Jun.GP ja rahvusvahelistel võistlustel
Osalemine võimalusel ISU õppetreeningkogunemistel (ilu- ja
kiiuisutamises)

2022/23

2023/24

2024/25

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

-

X
X
X
X

2025/26

X
X
X
X
X
X
X
X
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Kiiruisutamises ühislaagrite korraldamine ja nendes osalemine
(ISU Abiprogrammi raames)
EUL ja Spordimeditsiinikeskuse koostöö jätkamine
Koondise projektide koostamine ja täitmine

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Klubiline tegevus ja harrastussport:
- Klubide ja spordikoolide töö tõhustamine
- Ala populaarsuse suurendamine ja kandepinna laiendamine noorte hulgas
Tegevus:

2022/23

Noorte arenguprogrammide toetamine
Klubide spordiürituste toetamine ning nende võistluskalendri
tunnustamine
Demonstratsioonesinemiste ja teiste ala populariseerivate
ürituste toetamine

2023/24

2024/25

2025/26

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Koolitus:
-

Treenerite professionaalsuse tõstmine
Kohtunike professionaalsuse tõstmine
Olümpiatsüklis ühe ISU tiitlivõistluste kohtuniku
iluuisutamises
ISU rahvusvahelise kohtuniku koolitamine kiiruisutamises

Tegevus:

2022/23

Treenerite osalemine ISU seminaridel
Treenerite seminaride läbiviimine ISU tasemel spetsialistide
poolt
Treenerite erialase koolituse läbiviimine (EKR3-EKR5)
Treenerite kutsekvalifikatsiooni eksamite korraldamine
Kohtunike osalemine ISU seminaridel
Kohtunike seminaride läbiviimine ISU tasemel spetsialistide
poolt
Rahvusvah. ja ISU taseme kohtunike eksamitel osalemine

2023/24

ettevalmistamine

2024/25

2025/26

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Arengukava on kinnitatud EUL juhatuse poolt 26.10.2022
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