
Vastutajad/ partnerid elluviimisel Elluviimise aeg Rahastusallikad

juhatus/kohtunike komisjon/peasekretär 2012 omavahendid

kohtunike komisjon/koolituskomisjon 2012 omavahendid/kulka

kohtunike komisjon/peakohtunik 2012 -2016 omavahendid

juhatus/kohtunike komisjon 2012-2013 omavahendid/kulka

juhatus/kohtunike komisjon 2013-2016 omavahendid/kulka

kohtunike komisjon/peakohtunik/klubid 2012-2016 oma- ja klubide vahendid

kohtunike komisjon 2012-2016 oma- ja klubide vahendid

kohtunike komisjon 2012-2016 omavahendid

juhatus/komisjonid/peasekretär 2012-2016 omavahendid/kulka

kohtunike- , noorte-, koolituskomisjon 2012-2013 omavahendid/kulka

kohtunikekomisjon/peakohtunik/peasekretär 2012 omavahendid

juhatus/komisjonid/peasekretär 2012-1013 omavahendid

juhatus/komisjonid/peasekretär 2012-2013 omavahendid

kohtunike komisjon/peakohtunik 2012-2016 omavahendid

kohtunike komisjon/peakohtunik/peasekretär 2012-2016 omavahendid

kutsekomisjon, koolituskomisjon, peasekretär 2012 omavahendid/kutsetasud

treenerite- ja koolituskomisjon, peasekretär 2012-2013 omavahendid

peasekretär 2012-2014 omavahendid

treenerite- ja koolituskomisjon, peasekretär 2012-2016 omavahendid/kulka

treenerite- ja koolituskomisjon, peasekretär 2012-2013 omavahendid/kulka

treenerite- ja koolituskomisjon, peasekretär 2012-2013 omavahendid

treenerite- ja koolituskomisjon, peasekretär 2012-2013 omavahendid

treenerite- ja koolituskomisjon, peasekretär 2012-2016 omavahendid/kulka

treenerite- ja koolituskomisjon, klubid 2102-2016 oma- ja klubide vahendid

peasekretär 2012-2016 omavahendid

juhatus,noortekomisjon, peasekretär 2012-2016 omavahendid

noortekomisjon, klubid, treenerid 2012-2016 oma- ja muud vahendid

noortekomisjon, klubid, treenerid 2012-2016 oma- ja muud vahendid

noortekomisjon, klubid, treenerid 2012-2013 omavahendid

noortekomisjon, klubid, treenerid 2012-2013 oma- ja muud vahendid

noortekomisjon, klubid, treenerid 2012-2016 omavahendid

juhatus, treenerid, peasekretär 2012-2016 oma-, riigi-, muud vahendid

juhatus,noortekomisjon, klubid, peasekretär 2012-2016 omavahendid

juhatus,noortekomisjon, klubid, peasekretär 2012-2016 omavahendid

juhatus,noortekomisjon, peasekretär 2012-2016 oma-, riigi-, muud vahendid

ESHL tegevussuunad 2012-2016

5. Atraktiivse kuvandi loomine saalihokist kui trendikast spordialast, millest võib kujuneda elatusallikas 

6. Lastevanemate kaasamine abiliste- toetajatena, nende tiivustamine oma laste kaasamiseks saalihokisse

7. Noorte koondvõistkondade moodustamine, ettevalmistus ja võistlustest osavõtt

8. Klubide ja alaliidu tihedam koostöö kohalike omavalitsuste kui klubi tasandi põhitoetajatega

9. Noorte igakülgne tunnustamine eriauhindadega, parimate valimisega ja muus vormis

10. Toetusvõimaluste leidmine edukate noorteklubide tunnustamiseks, noorterahade jm toetuste jagamine

Noored

1. Noorteklubide võistlussüsteemi edasiarendamine eesmärgiga kasvatada osalejate ja mängude arvu

2. Noorteklubide "kasvulava" arendamine (koolide, piirkondade, maakondade, linnade noortevõistlused)

3. Saalihoki tutvustamine koolides ja kehalise kasvatuse tundides

4. Noorte hulgas huvi tekitamine saalihoki vastu internetikanalites

9. Saalihoki tutvustamine koolide kehalise kasvatuse õpetajate ja muude sporditöötajate hulgas

10. Treenerielukutse väärtustamisele kaasaaitamine koostöös teiste  spordiorganisatsioonidega

3. Treenerite koolituse valdkonna, teiste alaliitude ja ülikoolide koostöö tihendamine

4. Treenerikoolituste läbiviimine 4 korral aastas

5. Treenerite motiveerimisprogrammi väljatöötamine (väliskoolitused, kogemusreisid jm soodustused)

6. Treeneristaatust kinnitava kiletatud kaasaskantava isikukaardi kasutuselevõtt

7. Uute treenerite värbamisprogrammi käivitamine (üliõpilased, lapsevanemad, endised mängijad)

8. Koolitusmaterjalide levitamine ja uute väljatöötamine 

Treenerid

1. Treenerite kutsekomisjoni tegevuse hoogustamine treenerikutse väljastamisel

2. Treenerite motiveerimine kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks

11. Kohtunikustaatust kinnitava kiletatud kaasaskantava isikukaardi kasutuselevõtt

12. Kohtunike motiveerimisprogrammi väljatöötamine

13. Uute kohtunike värbamisprogrammi käivitamine (üliõpilased, lapsevanemad, endised mängijad)

14. Kindlate kohtunikepaaride väljaarendamine

15. Koostöö teiste alaliitude kohtunike ja vastavate komisjonidega

5. Arendatakse välja järgmine rahvusvaheline kohtunikepaar ja esimene naistest koosnev paar

6. Kohtunikud külastavad enne meistrivõistlusi meeskondi ja selgitavad tegutsemisaluseid/-liine

7. Kohtunikud kasutavad omavahelises suhtluses skype'i ja mängude videosalvestisi

8. Kohtunikud kohtuvad ja suhtlevad pidevalt eesmärgiga kujundada ühtne tegutsemissuund

9. Kohtunikud külastavad välismänge ja - koolitusi, väliskoolitajad külastavad Eestit, koolitusmaterjalid

10. Noorkohtunike ja lauakohtunike koolituste käivitamine

Tegevused

Kohtunikud

1. Töötatakse välja kohtunike tasemete süsteem ja tegutsemisjuhend koos õiguste ja kohustustega

2. Arendatakse edasi koolitusüsteemi, mille läbimine on tasemete saavutamiseks kohustuslik 4 korda aastas 

3. Kohtunikke kasutatakse vaatlejatena, leitakse uusi vaatlejaid treenerite ja endiste juhtmängijate hulgast

4. Arendatakse välja rahvusvaheline kohtunikepaar



juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 omavahendid

juhatus 2014-2015 oma- ja muud vahendid

juhatus 2014-2016 oma- ja muud vahendid

juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2014 oma- ja muud vahendid

klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 muud vahendid

klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

juhatus, treenerid, peasekretär 2012-2016 oma-, riigi-, muud vahendid

juhatus, peasekretär 2012-2016 oma-, riigi-, muud vahendid

juhatus, klubid, president, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

juhatus, president, peasekretär 2012-2013 oma- ja muud vahendid

peakohtunik, peasekretär 2012-2016 omavahendid

juhatus, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

juhatus, peakohtunik, peasekretär 2012 oma- ja muud vahendid

juhatus, president, peasekretär 2012-2014 omavahendid

juhatus, peasekretär 2012-2016 oma-, riigi-, muud vahendid

president, juhatus, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2014 oma- ja klubide vahendid

juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2014 oma- ja klubide vahendid

juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2014 oma- ja muud vahendid

juhatus, klubid, peakohtunik, peasekretär 2012-2013 oma- ja muud vahendid

juhatus, treenerid, peasekretär 2012-2016 oma-, riigi-, muud vahendid

juhatus, peakohtunik, peasekretär 2013 omavahendid

juhatus, peakohtunik, peasekretär 2012-2016 oma- ja muud vahendid

11. Saalihoki eeliste propageerimine ning ala võimaluste adekvaatne võrdlemine teiste pallimängudega

12. Järelkasvuvõistkondasid omavate klubide toetamine neid mitteomavate arvelt, muu abi klubidele

13. Koondvõistkondade moodustamine ja ettevalmistamine tiitlivõistlusteks

14. Intraneti loomine omavaheliseks suhtluseks, ankeediuuring saalihoki üldise arengu kaardistamiseks

15. Igakülgne tegevus, mis toetab klubide ja kõikide huviliste tegutsemist saalihoki arendamisel

5. Parimate mängijate valimise ja muude eriauhindade süsteemi edasiarendus

6. Igakülgne tegevus EOK- s ja IFF- is, mis aitab kaasa saalihoki lülitamisele olümpiaprogrammi 

7. Rahaliste vahendite hankimine liidu funktsioneerimiseks ja edasiarenemiseks

8. Rahvusvahelise koostöö arendamine eelkõige riikidega, kus saalihoki on enam arenenud

9. Tegevus klubide struktuuri ja võimekuse parendamiseks, mis välistab saalihoki pidamise harrastusspordiks 

10. Klubide rolli tugevdamine nende kodumängude ja tegevuse mainekujunduses (võrdl. teised pallimängud) 

10. Eesti meisterklubide Euroopa karikavõistlustest osavõtule kaasaaitamine

Liit ja klubid

1. Kõikide osapoolte vastutustundlik tegevus saalihoki arendamisel üldtunnustatud spordialaks

2. Mainekujunduse, sponsorlusprogrammi ja pakutavate teenuste paketi väljatöötamine

3. Uuendatud kodulehe ja online süsteemi aktiivne toimetamine ja edasiarendamine

4. Eesti meistrivõistluste järjepidev läbiviimine erinevates liigades, karikavõistluste süsteemi uuendamine

4. Võistluste korraldamine tasemel, mis kasvatavad publikuhuvi ja vähendavad amatöörspordi mainet

5. Saalihoki propageerimine uutes piirkondades, keskustes ja inimrühmadele (EMV mäng+ promoüritus)

6. Firmaspordi, koolispordi, üliõpilaste jms võistluste korraldamisele kaasaaitamine

7. Saalihoki erinevate modifikatsioonide võistluste propageerimine (tänavahoki, saalihoki minivariandid)

8. Koostöö arendamine erinevate organisatsioonide, toetajate ja hankijatega võistluste korraldamisel

9. Eesti koondvõistkondade arendamine ja osavõtu kindlustamine tiitlivõistlustest

Võistlused

1. Eesti võistlussüsteemi ja juhendi edasiarendamine lähtudes osalevate klubide soovidest

2. IFF nõuetele vastava võistluspõranda hankimine

3. Rahvusvahelise tiitlivõistluse või selle osa korraldamine Eestis


