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IV EESTI SPORDI KONGRESSI LÕPPDOKUMENT TIPPSPORT - VÕISTLUSSPORT - 
OLÜMPIALIIKUMINE 

IV Eesti Spordi Kongress peab vajalikuks jätkuvat tipp- ja võistlusspordi arendamist Eestis eesmärgiga luua lastele ja 
noortele edukate tippsportlaste näol positiivseid eeskujusid nende spordiharrastusele innustamiseks, saavutada riigi ja rahva 
rahvusvaheline tunnustatus ja hea maine, võimaldada elanikkonnale sportliku edu kaudu positiivseid emotsioone ning anda 
inimestele võimalused oma isiksuslike võimete ja omaduste väljaarendamiseks. Samas tuleb arvestada nii rahvusvahelise 
tippspordi kui Eesti ühiskonna pideva muutumise protsessi. 
 
IV Eesti Spordi Kongressi delegaadid märgivad, et tänapäeva demokraatlikes riikides ei saa kedagi kohustada ega sundida 
tegelema tippspordiga. Kõrgete eesmärkide saavutamiseks tehtav töö on vabatahtlik ja eesmärke ning kohustusi saab 
seada ainult sportlane ise. Seetõttu on eriti oluline nende inimeste ja ühenduste tegevuse toetamine, kes oma tahtmise ja 
tööga jõuavad riigi esindamiseni rahvusvahelisel areenil, kelle isiklikest eesmärkidest on saanud rahva huvi ja lootuse 
objekt. 
 
IV Eesti Spordi Kongress pöördub tipp- ja võistlusspordi jätkuva arengu tagamiseks: 
 
Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole: 

1. Suurendada spordialaliitudele eraldatavat riigieelarvelist toetust tipp- ja võistlusspordi arenda-mi-seks järjepidevalt 
eesmärgiga jõuda aastaks 2004 0.13%-ni riigieelarve mahust. 

2. Soodustada kommertssektori poolset tipp- ja võistlusspordi toetamist maksusoodustustega ja jõuda aastaks 2000 
olukorrani, kus juriidilised isikud võivad oma tulust maha arvata tehtud anne-tu-sed, mis ei ületa 20% tema tulust, 
millest on tehtud seadusega sätestatud mahaarvamised. 

3. Tagada vastuvõetava spordiseadusega sportlaste sotsiaaltagatised ja pensionikindlustus. 
4. Pidada oluliseks tippspordibaaside kaasajastamist. 

Kultuuriministeeriumi poole 

1. Kujundada koostöös ESK ja EOK-ga tippspordi arendamiseks spordialaliitudele eraldatavate rahade jaotamise 
süsteem oluliseks spordipoliitiliseks protsesside juhtimise vahendiks, nähes ette ka toetusi mitte-olümpiaaladele. 

2. Kujundada andekate noorsportlaste toetamine üheks tippspordi prioriteediks. 
3. Arendada välja tippspordi treeningkeskused talialadel Otepääl ja suvealadel Tallinnas. 
4. Luua koos EOK ja ESK-ga Tippspordi Uuringute Keskus. 

Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumi poole 

• Osaleda ja soodustada treenerite ja juhendajate spordikoolituse süsteemi rakendamist. 

Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi poole 

• Jätkata tipp- ja võistluspordiga tegelejatele kaitseväeteenistuse ning sportliku treeningu rat-sionaalse ühitamise 
võimaluste väljatöötamist ja rakendamist, luua oma süsteemis tippsport-lastele, eriti raken-duslikel spordiladel, 
sportliku suunitlusega struktuure. 

Kohalike omavalitsuste poole 

1. Pidada nende esmaseks tegevuseks spordi toetamisel ja selleks võimaluste loomisel olemasolevate spordibaaside 
kaasjastamist, uute planeerimist, ehitamist ning spordibaaside ülalpidamist. 

2. Toetada kohalikke spordiklubisid tegelemaks liikmete huvide ja soovide kohase võistlus- ja tippspordiga. 

Kultuuriministeeriumi, ESK ja EOK poole 

• Töötada välja treenerite motiveerimise ja nende töö väärtustamise alused 



ESK ja EOK poole 

• Võtta oma tegevuskavva ühise spordialase perioodilise väljaande loomine. 

 


