Viljandi Lauatenniseklubi Sakala
Arengukava aastateks 2020 – 2025
1.MISSIOON
Viljandi Lauatenniseklubi Sakala missiooniks on koostöös Viljandi Spordikooli,
Viljandimaa Spordiliidu ning Eesti Lauatenniseliiduga lauatennise arendamine
ja propageerimine Viljandimaal.Viljandi LTK Sakala arengukava on strateegiline
dokument, mis määrab klubi arengusuunad aastateks 2020-2025.
2.VÄÄRTUSED
*Väga pikkade traditsioonidega võistlused
*Väga tugevad kohtunikud (4 rahvusvahelise kategooria kohtunikku)
* Hea koostöö Viljandi Spordikeskusega ja Viljandi Spordikooliga
* Hea koostöö Viljandi linna ja Viljandi vallaga
*Kvalifitseeritud treenerid
*Andekad noormängijad
3.VISIOON
Viljandi LTK Sakala on organisatsioon, mis osaleb aktiivselt Viljandi esindamisel
Eesti erinevatel meistrivõistlustel ja Omavalitsuste Talimängudel.Meil on väga
hea koostöö Viljandi linna ja Viljandi vallaga. Oma tegevustes lähtume Eesti
Spordi Hartas kirjapandut.
4.HETKEOLUKORRA KIRJELDUS
Viljandi LTK Sakala tegevust juhib kolmeliikmeline juhatus.Juhatus töötab
vabatahtlikkuse alusel.Raamatupidamisteenuse ostab Viljandi LTK Sakala sisse.
Klubil on seisuga 1.november 2019.a. täpselt 80 liiget. Viljandi LTK Sakala
noored harjutavad Viljandi Spordikoolis. Kaks meie treenerit saavad palka
Viljandi Spordikoolist, klubis teevad oma tööd vabatahtlikkuse alusel.Viljandi
LTK Sakala on Eesti Lauatenniseliidu ja Viljandimaa Spordiliidu liige. Hetkel on
klubi kõige suuremaks mureks oma harjutussaali puudumine. Oma harjutussaal
parandaks oluliselt treeningute kvaliteeti ning aitaks noorte hulgas tugevdada

ühtekuuluvuse tunnet ehk meeskonna vaimu. Eesmärgiks oleks koostöös
erainvestorite ja kohaliku omavalitsusega mingi võimaluse leidmine
lauatennisesaali ehitamiseks. Et saalis saaks läbi viia ka noortetreeninguid, siis
peaks saal olema vähemalt 5 lauaga.
Lauatennise kandepind ei ole Viljandimaal kahjuks eriti suur. Noored harjutavad
lauatennist treenerite juhendamisel Viljandis, Võhmas ja Suure-Jaanis.Kindlasti
on olukord päris hea lauatenniselaudadega koolides.Samas ka näiteks
``KOOLIPINKS KÕIGILE´´ võistlustest osavõtt sõltub kahjuks kehalise kasvatuse
õpetajast. Isegi, kui koolis on lapsi, kes omal käel harjutavad ning tahaks
võistlustel osaleda.
5.SUURIMAD SAAVUTUSED
Viljandi LTK Sakala kõrgliiga meeskond on võitnud Eesti võistkondlikelt
meistrivõistlustelt 9 medalit, neist 2 kuldsed.Kuldmedal võideti 1999.a. ja
2000.a.. Hõbemedal võidetid 1997.a.,2005.a. ja 2010.a. Pronksmedal võidetid
1998.a.,2002.a.,2003.a. ja 2011.a. Lisaks sellele on Eesti individuaalsetel
meistrivõistlustel võitnud medali Raini Tsäko, Jaanus Allikoja, Birgit Palm, Julia
Kirpu, Rivo Saaremäe ja Timo Teras. Viljandi Spordikooli noored on võitnud
palju medaleid Eesti noorte meistrivõistlustelt . Viljandi mängijad on kuulunud
nii Eesti täiskasvanute, kui ka noorte koondisse. On osaletud EM-il, MM-il,
noorte EM-il , Balti Matšil ja mitmesugustel maavõistlustel.
6.STRATEEGILISED EESMÄRGID
*Viljandi LTK Sakala esimeseks eesmärgiks võiks igal aastal medali võitmine
Eesti meistrivõistlustel.
*Treenerite koolitamine (sealjuures uute treenerite koolitamine)
*Kohtunike koolitamine (sealjuures uute kohtunike väljaõpetamine)
*Kõrgliiga meeskonnale sponsori(nimisponsori) leidmine
*Rahvusvaheliste suhete arendamine
*Võimaluste otsimine statsinaarse lauatennisesaali rajamiseks
*Lauatennise, kui spordiala kandepinna laiendamine
*Klubi traditsiooniliste võistluste korraldamise järkamine
*Viljandi LTK Sakala mängijate pääsemine Eesti noorte-ja täiskasvanute
koondisesse
*Väga tähtis on lauatennise kui spordiala järjepidevuse säilitamine Viljandis
*Igal aastal võiks mõni noormängija omandada abitreeneri kutse

7.VÕISTLUSTE KORRALDAMINE
Lauatennisevõistluste korraldamine Viljandis on võimalik ainult koostöös
Viljandi Spordikeskusega. Viljandi LTK Sakala on korraldanud seisuga
1.november 2019.a. kolmkümmend 36.hooaega/aastat 6-etapilist
seeriavõistlust Sakala lauatennise karikasari, 29.korda on korraldatud
rahvusvahelist lauatennisevõistlust Sakala GP ning 21. korda ELTL-i
seeriavõistluse Laste GP Viljandi etappi. Lauatennise populariseerimiseks
Viljandimaal oleme Viljandimaa meistrivõistlusi korraldanud eri paigus (Viljandi,
Suure-Jaani,Võhma ja Karksi-Nuia).Oleme aastaid korraldanud ka noorte
Viljandimaa meistrivõistlusi, mis on nüüdseks asendunud koolispordi
võistlusega ``Koolipinks kõigile``. Neile võistlustele lisaks võiks igal aastal olla
ühe või kahe Eesti Lauatenniseliidu võistluse korraldamine. Kui leiaks enda
ridadest aktiivseid inimesi, siis võiks igal suvel korraldada ka kolm etappi
tänavapinksi võistlust. Võistluste läbiviimisel on suureks abiks meie oma IU
(international umpire)kategooria lauatennisekohtunikud Rauno Põru, Aleksandr
Kirpu, Jüri Talp ja Renno Rehtla.
8.SWOT-analüüs
Tugevused
*Küllaltki odav võimalus sporti harrastada
*Suhteliselt väike ja hästi juhitav kogukond
*Väljakujunenud traditsioonid(treeningud,võistlused)
* Vabatahlik juhtimine (palgatööliste puudumine)
Nõrkused
*Ebakindlus rahastamise osas
*Vähene kõrgete eesmärkidega mängijate hulk
*Oma treeningsaali puudumine
Ohud
*Poliitiline vastasseis ala arendamisele
*Treenerite loobumine töötasu tõttu
*Treening-ja võistluste korraldamise võimaluste puudumine
Võimalused
*Tugeva peasponsori leidmine
*Spordi ja liikumisharrastuste populaarsuse kasv
*Noorte huvi suurenemine ala vastu

*Talendikate noorte leidmine ja ala juures hoidmine
*Lastevanemate kaasamine läbi ühistegevuse
*Publikuhuvi tõstmine läbi ürituste(loosiauhinnad,ennustusvõistlused
auhindadega jne.)

