VILJANDI LAUATENNISEKLUBI SAKALA ARENGUKAVA
AASTATEKS 2008 - 2015

Viljandimaa lauatennise järjepidevuse ja arengu tagamiseks on moodustatud avalikes
huvides tegutsev mittetulundusühing - Viljandi Lauatenniseklubi Sakala .
Viljandi Lauatenniseklubi Sakala asutati 1989.aastal .Üheks tõukeks klubi moodustamisel
oli kindlasti aktiiv, kes juba alates 1984.aastast korraldas lauatennise seeriavõistlust
Sakala lauatennise karikasari .
Viljandi Lauatenniseklubi Sakala peab oma tegevuse planeerimisel arvestama noortega,
täiskasvanutega, harrastusmängijatega, tippsportlastega, treeneritega ja kohtunikega.
Ainult kõigi eelnimetatud osapoolte võrdne areng tagab klubi, kui terviku normaalse
arengu.

EESMÄRGID
Eesmärgiks võiks olla ühe Viljandi Lauatenniseklubi Sakala mängija jõudmine Olümpiamängudele. Nii kõrge eesmärgi püstitamine jääb küll järgmise arengukava teemaks, sest
hetkel puuduvad selleks võimalused. Tänapäeva noortesport on nii professionaalne, et
12-13 aastaselt harjutatakse juba 5 tundi päevas. Treeninglaagris 7,5 tundi päevas.
Selline oleks vajalik treeningkoormus, et mängida maailma tasemel .
See nõuab kindlasti statsionaarset lauatennise saali ,kus kõrgete eesmärkidega sportlast
ei piira treeningajad.Reaalne eesmärk on Eesti meistritiitli võitmine ja selle nimel töötamine.
Eesmärgid :

* Koostöös Viljandi Linnavalitsusega statsionaarse lauatennisesaali ehitamine
* Viljandi LTK Sakala, kui organisatsiooni arendamine
* Tipp - ja harrastussportlastele treeningvõimaluste tagamine
* Tipp -ja harrastussportlaste spordimeisterlikkuse tõstmine
* Osalemine noorte-ja täiskasvanute tiitlivõistlustel
* Kohalike võistluste järjepidevuse tagamine
* Treenerite ja kohtunike koolitamine
* Koostöö jätkamine Viljandi Spordikooliga
* Palgalise mänedzeri leidmine
* Lauatennise kandepinna laiendamine Viljandimaal
* Eesti meistritiitli võitmine täiskasvanute meistrivõistlustel
* Finantseerimise järjepidevuse tagamine
* Rahvusvaheliste suhete arendamine

ÜLESANDED JA TEGEVUSED
1. Võttes aluseks teiste spordialade kogemused, kes praegu omavad statsionaarseid
harjutussaale, on ainuke meile hetkel sobiv võimalus saali rajamine koostöös Viljandi
Linnavalitsusega. Ka Eesti noorte lauatennise meistrivõistlustel domineerivad statsionaarseid
saale omavad klubid (Narva, Pärnu ).
Hetkel on Viljandi Lauatenniseklubi Sakala kirjutanud kaks sooviavaldust Viljandi linna
arengukavasse ja suuliselt on lubatud asi lahendada koos Spordihoone vana saali
remondiga.
Viljandi Spordihoone vana saal on ka logistiliselt väga sobiv koht lauatennisesaali
ehitamiseks. Saali asukoht on tulevikus kindlasti väga tähtis.Lauatennisehuvilistel peab
olema võimalus ühistranspordiga lauatennisesaali lähedusse pääseda .

2. Klubi, kui organisatsiooni arendamine on vajalik klubi normaalseks eksisteerimiseks.
Hetkel on klubi igaspäevatöös väga palju erinevaid tegevusvaldkondi, mis on koondunud
ühe või kahe inimese kätte. Tulevikus oleks normaalne tööd juhatuse liikmete vahel ära
jagada. Selleks vajame juhatusse motiveeritud inimesi, kes on nõus ühiskondlikus
korras antud ülesannetega tegelema. Palgalist juhatust meie riigi üldine majanduslik
areng ilmselt sel perioodil veel ei võimalda. Küll tuleks kaaluda palgalise mänedzeri
meeskonda võtmist, kelle töötasu sõltub klubile toodud raha hulgast.Väga oleks vaja ka
avalike suhete inimest, kes tegeleks ka võistlustulemuste kajastamisega meedias.

3. Klubi peab leidma võimalusi ühiste lauatennisetreeningute korraldamiseks, kus saavad
koos harjutada vanad ja noored, algajad ja tippsportlased .
Hetkel on sellist võimalust võimalik pakkuda teisipäeval ja neljapäeval .Tulevikus oleks
vajalik ühistreeninguid läbi viia vähemalt kolm korda nädalas.
Treenerite raskeks ülesandeks jääb muuta rutiinsed lauatennisetreeningud ja võistlusreisid
huvitavamaks ning mängulisemaks.

4. Viljandi Lauatenniseklubil Sakala on välja kujunenud terve rida tugevaid ja vajalikke
kohalikke võistlusi : maakonna MV noortele ja täiskasvanutele, Sakala karikasari, Võhma
karikasari, Suure-Jaani karikasari. 2008.aastal lisandus neile väga osavõturohke võistlusKoolidevahelised karikavõistlused lauatennises.
Arvatavasti on võistluste hulk piisav - nüüd tuleks rõhk panna nende kvaliteedi
parandamisele. Mõnel juhul on võib-olla vajalik muuta võistluste formaati või, mis iganes,
et tuua sinna uusi mängijaid.

HETKEOLUKORD

Tugevused
* Pikad traditsioonid (Sakala karikas,GP)
* Palju treenereid
* Treenerite täienduskoolitused
* Tugevad kohtunikud
* Toimivad võistlussüsteemid
* Hea saalivarustus
* Toimiv sponsorraha süsteem
* Toimiv omavalitsuse rahaline toetus

Nõrkused
* Puudub statsionaarne lauatennisesaal
* Juhatuse liikmed põhitööga hõivatud
* Spordimeisterlikkuse taseme langus
* Vähe motiveeritud noorsportlasi
* Vähene poliitiline toetus klubile
* Treenerite vähene motivatsioon (palk)
* Nõrk töö rahvusvaheliste suhete arendamisel
* Spordialade vaheline ebavõrdne konkurents
* Noorte teistele spordialadele suunamine koolides

* Nõrk esinemine meedias

Kasutamata võimalused
* Osalemine showüritustel,perepäevadel
* Poliitilise lobbytöö tegemine
* Projektide kirjutamine
* Juhatusse uute liikmete kaasamine
* Palgalise manageri töölevõtmine
* Koolidega koostöö laiendamine

Riskid
* Spordialade arvu kasv Viljandimaal
* Lauatennisehuviliste arvu vähenemine
* Noored arvutisportlased
* Elanike arvu vähenemine Viljandimaal
* Omavalitsuse toetusest ilmajäämine
* Klubi juhtkonna vananemine

KOKKUVÕTTEKS
* Tuleb jätkuvalt võidelda statsionaarse lauatennisesaali eest, mis omakorda looks palju uusi
võimalusi
* Tuleks võimaluse korral laiendada koostööd koolidega
* Jätkata koostööd Viljandi Spordikooliga
* Pöörata varasemast rohkem tähelepanu reklaamile
* Korraldada ala populariseerimiseks mõni üritus (lauatennise perepäev, mittepinksimängijate
võistlus jne.)
* Tuleks jätkata kõigi juba traditsiooniliste võistlustega ja teiste üritustega .

