ERL arengukava 2013-2017 täitmise aruanne

Üldeesmärk/visioon: Luues võimalusi ratsaspordi arenguks, viia ratsasport Eestis 10
populaarsema spordiala sekka.
Indikaator

2012/2013

2016/2017

Ratsaspordi populaarsus (koht spordialade
reitingus harrastajate arvu alusel), allikas: Eesti
Spordiregister
Rahvuslike võistluste arv (allikas: ratsanet)

25. koht

17. koht

97 (2012)

137 (2016)

Startide arv rahvuslikel võistlustel Eestis (allikas:
ratsanet)

7500 (2012)

14400 (2016)

2012/2013

2016/2017

Trend

OSALUS RATSASPORDIS (KANDEPIND)
Indikaator
Roheliste Kaartide arv (allikas: ratsanet)

1970 (2013)

3089 (2017)

Sportlaste arv (allikas: ratsanet)

1060 (2013)

1825 (2017)

Aastalitsentsidega sportlaste arv (allikas:
ratsanet)
Aastalitsentsidega laste (kuni 16) arv (allikas:
ratsanet)
Keskmine startide arv TS rahvuslikel võistlustel
(allikas: ratsanet)

500 (2013)

863 (2017)

172 (2013)

330 (2016)

127 (2014)

172 (2016)

Trend

Olulisemad tegevused:
-

Regulatsioonide ülevaatamine ja vajadusel muutmine, sh EMV/MV kvalifikatsioonide
kehtestamine, järkude normatiivide ülevaatamine, edetabelite reeglistiku muutmine;
Ratsakoolidele väljundipõhise raamõppekava koostamine;
Sinise Märgi kontseptsiooni ja normatiivide väljatöötamine toetamaks ratsakoolides
õppekava õpiväljundite saavutamist ja hindamist (käivitub juunis 2017);
ERL veebilehe, FB lehtede jt portaalide pidev uuendamine;
Võistluste korraldamise mooduli Equipe´ kasutuselevõtt;
Videoülekanded tähtsamatelt võistlustelt; sh kasutajamängud jm turundustegevused;
Regulaarsed kaasamisüritused (nt KS, TS jt võistlusalade komiteed, harrastajate juhtgrupp jt;
iga-aastased piirkondlikud võistlusalade kohtumised, EMV vestlusringid jm).

Väljakutsed:
- Rohelise Kaardi saajatest osaleb samal aastal võistlusel ainult 30% - vajalik on jätkusuutlik
töö ratsakoolidega, et võimalikult palju sporti sisenejaid jõuaks harrastussporti ja parimad saavutussporti;

-

Sporti sisenejate seas on vähe lapsi vanuses 11 ja nooremaid, st et laste klassides on
konkurents suhteliselt väike;
Osalus spordis ei ole sooliselt tasakaalus (90% - tüdrukuid ja naisi);
Ratsakoolide võimekus laiendada ja diferentseerida oma tegevust on nõrk; vähesed
ratsakoolid suudavad pakkuda teenust edasijõudnud lastele ja noortele (sportgrupid);
Vähe on esinduslikke võistlusi, mis pakkuks pealtvaatajatele kvaliteetset show-programmi ja
spordielamust - kuigi nõudlus on suur (Horse Show on populaarne);
Spordi arengut ja kvaliteeti (sh võistluste korraldamisel) piirab aegunud ja ressursside
kasutuse poolest ebaefektiivselt majandatav taristu;
Endiselt on nõrgalt esitletud sellised FEI ratsaspordialad nagu reining, voltižeerimine,
pararatsutamine;
Eetiline ja vastutustundlik käitumine võistlustel ei ole alati reegel;
„Oma hobu“ väljaandmise lõpetamise järgselt ei tekkinud (veebipõhist) eestikeelset
kvaliteetajakirja.

TREENERITÖÖ
Indikaator

2012/2013

2016/2017

EOK atesteeritud ratsutamistreenerite arv
(allikas: Eesti Spordiregister)
RK eksamineerijate arv (allikas: ratsanet)

88 (2013)

120 (2017)

56 (2014)

59 (2016)

Järgusportlaste juhendajate arv (treenerid, kes
aitasid kaasa järgu normatiivi täitmisel) (allikas:
ratsanet)

28 (2014)

36 (2016)

Trend

Olulisemad tegevused:
-

Treeneri ja õpilase(sportlase) sidumine võistluste läbiviimisel (ratsanet´is);
Treeneritöö väärtustamine ERLi meedia- ja turundustegevustes;
Piirkondlik treenerite kättesaadavus on paranenud, uued treenerid - „talendid koju“ suund
(H. Ellermann, R.Pill, T.Kivisild jt);
Kvaliteetsed FEI koolitused
Treeningkogunemiste formaadi propageerimine – Kutsu treener külla
Stabiilne koostöö välismaa treeneritega (TS, KS, KV, RS).

Väljakutsed:
- Ei toimi treenerite „tsunft“, puudub juhtkomitee; treenerite kaasamine spordikorraldusse ei
ole süsteemne;
- Treenerite mentorprogrammi väljatöötamine ootab jätkuvalt arendamist;
- Puudub süsteemne koostöö ülikoolidega ja teiste teadusasutustega;
- 3V-s ja KR-s, RS-s on treenereid endiselt ebapiisavalt sportlaste juurdekasvu
(spetsialiseerumise) tagamiseks;
- Välismaal viibivate Eesti tippsportlaste potentsiaal alakasutatud;
- Takistuseks (nt treeninglaagrite läbiviimisel) on ka taristu hetkeseis, puudub kaasaegne
koolituskeskus(ed).

SAAVUTUSSPORT
Indikaator

2012/2014

2016/2017

Sportlaste startide arv rahvusvahelistel
võistlustel
EMVl osalejate arv takistussõidus, sh
ponid+juuniorid+lapsed

1469 (2014)

1398 (2016)

61, sh 19+19
(2012)

EMVl osalejate arv koolisõidus, sh
ponid+juuniorid

27, sh 5+9
(2012)

80, sh
18+15+18
(2016)
23, sh 5+8
(2016)

EMVl osalejate arv kolmevõistluses, sh
ponid+juuniorid
EMVl osalejate arv kestvusratsutamises, sh
ponid+juuniorid
EMVl osalejate arv rakendispordis, sh
ponid+juuniorid

29, 6+9 (2012) 23, 8+5 (2016)

Trend

25, 5+7 (2012) 33, 11+10
(2016)
6 (2014)
9 (2016)

Olulisemad tegevused:
- Talendiprogrammid noortele (FEI Solidarity) KS-s, 3V-s ja TS-s;
- U25 ja laste klasside arendamine;
- EMV tasemete tõstmine TS-s ja KS-s;
- SMV formaadi (taas)käivitamine;
- Rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis;
- Koostöö Põhjamaade ja Balti riikidega (KS-s Balti liiga traditsioon, RS-s – karikas jm);
- Ametnike taseme tõstmine;
- Ratsasspordis osalemise arengumudeli väljatöötamine ja avalikustamine;
- Eesti sportlaste tippsaavutuste kajastamine meedias.
Väljakutsed:
- Tingimuste loomine tippspordis osalemiseks (taristu, treenerid, hobused);
- Klubide nõrk suutlikkus toetada (noor)sportlasi
- Veskimetsa koolitus-ja võistluskeskuse viibimine; teiste suuremate investeeringute
„edasilükkumine“ (nt Hipodroomi plaan Saku vallas, Tori Kompetentsikeskus, jms)
- Parimate sportlaste tunnustamise uue kontseptsiooni loomine (2017);
HOBUSED
Indikaator

2012/2014

2016/2017

Eestis sündinud hobuste arv, kes osales
rahvusvahelistel võistlustel

58 (2014)

80 (2016)

Võistlevate noorhobuste (4-6) arv

393 (2014)

443 (2016)

Võistlevate hobuste arv

1172 (2014)

1408 (2016)

ERL-s registreeritud „uute“ hobuste arv

218 (2012)

461 (2016)

Trend

Olulisemad tegevused:
- Hobumajanduse uuring koostöös EHML-iga;
- Narva piiripunkti uuring koostöös EHML-iga;
- Know-how pakkumine hobuste kasvatajatele NHT jt. võistluste läbiviimisel.
- Korrapidajate jt. ametnike koolitused.
Väljakutsed:
- Puudub struktureeritud dialoog kasvatajatega (ootused meile, ootused kasvatajatele);
erinevad huvid (ohustatud tõugude säilitamine vs kvaliteet aretuses) ja konkreetne
tegevuskava koostöö arendamiseks;
- Kasvatajate vähene võimekus märgata andekat hobust; ratsastajate ebapiisav kättesaadavus
(neid on vähe, noorhobustega töötavad tihti lapsed ja noored, kes ei peaks noorhobustega
võistlema ja rastastusteenust pakkuma).

ORGANISATSIOON
Olulisemad tegevused:
- Turundustegevused, töö toetajate ja sponsoritega
- Ratsanet.ee teenuste arendamine
Väljakutsed:
- Suhted/mehhanismid koostöös klubidega;
- Erinevate osapoolte huvide tasakaalustamine (nt harrastussport vs saavutussport; võistluste
korraldajate huvid vs kvaliteet jne);
- Töö toetajate ja partneritega, et leida vahendeid ratsaspordi toetamiseks.

