EESTI VIBULIIT
ARENGUKAVA KUNI AASTANI 2025

Arengukava on strateegiline dokument, mis määratleb lähtuvalt Eesti spordipoliitika ja rahvusvahelise
spordiliikumise põhimõtetest ning arengusuundadest Eesti Vibuliidu missiooni, visiooni, eesmärgid ja
nende saavutamise viisid kuni aastani 2025.

1.

MISSIOON:
Tagada oma tegevusega vibuspordi tasakaalustatud ja jätkusuutlik
areng Eestis kooskõlas World Archery reeglitega. Liit propageerib
ja koordineerib saavutuslikku ja harrastuslikku vibusporti Eestis ja
esindab Eesti vibusporti rahvusvahelisel tasandil.

2.

EESTI VIBULASKMISE VISIOON 2025:
„Eesti edukaim spordiala!“

3.

HETKEOLUKORD JA VAADE AASTANI 2025

3.1.

Hetkeolukorra kirjeldus
Seisuga 31.12.2020 kuulub Eesti vibuklubide nimekirjadesse 1017 vibulaskurit; EKR3 tasemel 10,
EKR4 tasemel 5, EKR5 tasemel 5 ja EKR7 tasemel 1 treenerit. Liikmesklubid 2020.a. lõpukuude
seisuga:
o Baltic Hunter SC
o Vibuklubi Sagittarius
o Suure-Jaani Vibuklubi
o Järvakandi Vibuklubi Ilves
o Vibuklubi Tallinna Kalev
o Järvamaa Amburite Klubi
o Tallinna Vibukool
o Kagu Vibuklubi
o Tartu Vibuklubi
o Kajamaa Spordiklubi
o Türi Vibukool
o Lääne Vibulaskjad
o Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK
o NS Archery Club
o Vooremaa Vibuklubi
o Pärnu Vibuklubi Meelis

3.2.

Strateegia aastani 2025
Eesti vibuklubide hulgas 2020. aastal läbi viidud küsitluste kaudu on välja selgitatud mahukas
strateegiamaterjal Eesti vibulaskmise arendamiseks aastani 2025. Loodud on väga hea
baasmaterjal edasise eesmärkide seadmiseks, rollide jaotamiseks ja lühiajaliste tegevuskavade
koostamiseks.
Väljavõte näiteks trendidest aastani 2025.a.:

Muu hulgas kujundas Eesti Vibuliit näiteks ka arusaama, mille poolest vibulaskmine teistest
spordialadest eristub ja millise väärtuspakkumisega noori huvilisi juurde kaasata:

Lähtekohad edasiliikumiseks said 2020.a. jooksul paika.

4.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED

4.1.

Eesmärgid aastaks 2025:
•
•
•
•
•
•

4.2.

Harrastajate arv: >2000
Treenerite arv: >50
Tiitlivõistluste medalite arv on suurem, kui teistel aladel
Eesti vibulaskmine on esindatud olümpial
Liidetud vibuorganisatsiooni (liita soovitakse Eesti Vibuliit ja Eesti Maastikuvibuliit) juhtgrupi
osas on klubide rahulolu >80%
Väärtuspakkumise osas on tulemuslikkuse võtmenäitajateks:
o Vibulaskjate soovitusindeks treenerite suhtes → inimlike ja asjalike treenerite roll on
võtmetähtsusega
o Vibulaskjate soovitusindeks treeningkohtade suhtes

Eesmärkide saavutamine
Eesti Vibuliidu juhtimine on üles ehitatud ja joondatud aastaks 2025 püstitatud visiooni
saavutamisele. 2025.a. lõpuks saavutamisele kuuluvad eesmärgid dikteerivad suuna, kuid igaaastaselt kujundatakse liidu üldkoosoleku otsusega järgneva kalendriaasta eesmärgid.
Aastaeesmärkide saavutamiseks püstitatakse omakorda enne iga kvartali algust eesmärgid
vastavaks kvartaliks.
2021-2025.a. iga-aastase detailse tegevuskava koostamisel väärtust Eesti Vibuliit tänases seisus ei
näe. Olud muutuvad kiiresti ja tõenäosus, et kõike aastate kaupa ette ei oska näha, on suur.
Arengukava muutuks kiirelt väärtusetuks. Fookuses on pigem paindlikkus ja võimekus
muudatustega kiirelt kohaneda.
Eesti Vibuliidu juhtimise korraldamist iseloomustavad järgmised märksõnad:
•
Detsentraliseeritud arendustegevused (liikmeklubide panusest sõltub palju)
•
Kvartalipõhised eesmärgid
•
Paindlikkus
•
Tööriistad, millega klubidel on võimalik oma eesmärkide saavutamisest iganädalaselt
teistele klubidele teada anda.
•
Järjepidevus
•
Avatud suhtlus ja info jagamine
•
Tulemused, mida juhtimiskorraldusega saavutada:
o Eesmärkide saavutamise hea rütm ja kiirus
o Eesmärkide saavutamise kõrge protsent

Arengukava kinnitatud Eesti Vibuliidu üldkoosolekul 11. oktoobril 2020.

