
EESTI CURLINGU LIIDU ARENGUKAVA 2020 – 2022 
 
MISSIOON 
 
Eesti Curlingu Liidu (edaspidi ECL) eesmärgiks on kurlingu arendamise kaudu tipp- ja 
võistlusspordi ning liikumisharrastuse tasemel sportlike eluviiside propageerimine, riigi 
elanikkonna seas, kurlingu kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning liidu 
liikmete ühstest huvidest lähtudes sportimiseks ja vabaaja veetmiseks soodsate tingimuste 
loomine. 
 
VISIOON 
 
ECL koos enda liikmesklubidega tahab olla positiivne näide sellest, mida võib saavutada üks 
väike spordialaliit, kui selle juhtimise juurde on igapäevaselt kaasatud teotahtelised ala 
harrastajad, kellega tegutsetakse ühise eesmärgi nimel. ECL on hea partner Eesti 
Olümpiakomiteele ja teistele Eesti avalikele organisatsioonidele, samas väärtustades väga 
koostööd rahvusvahelise alaliiduga (World Curling Federation – WCF). Hea koostöö 
tulemusena on ECLi eesmärk olla heaks toetajaks enda klubidele ja teejuhiks WCFi liikmete 
seas, näitamaks milliste tulemuste ja eesmärkideni on võimelised jõudma ka väiksemad ja 
uuemad rahvusvahelise kurlinguföderatsiooni liikmed.  
 
VÄÄRTUSED 
 
Eesti Curlingu Liit jälgib oma tegevuses järgmiseid põhimõtteid: 

- Harrastajate hulk on spordiala arengu alustala 
- Kurlingu traditsioonide hoidmine ja Eesti inimeste viimine on oluline 
- Kogemusega treenerid tagavad pikas plaanis ka kogemustega sportlased 
- Rahvusvaheline koostöö tagab võimaluse õppida teiste alaliitude kogemusest 
- Kurlingu, kui kõigile inimestele sobiva harrastuse positiivse kuvandi hoidmine 

 
EESTI CURLINGU LIIDU OLUKORD TÄNA 
 

- ECLil on neli juriidilisest isikust liiget. 
- Kurlingu harrastajaid on 2019/2020 hooaja seisuga ca 120, kes kuuluvad kõik ühe 

klubi (CC Tallinn) liikmeskonda. 
- Kurlingu harrastamiseks sobivaid jäähalle on Eestis 1 – 3 spetsiaalset kurlingurada 

asuvad Tondiraba Jäähallis, Tallinnas. 
- ECLi juhatuse liikmeid on 5, alaliidu president on Rainer Vakra. ECLi uus juhatus astub 

ametisse 2019.aasta lõpul, kui juhatus on plaanis laiendada 8-liikmeliseks. Juhatuse 
laiendamise eesmärgiks on senisest laiapõhjalisem ala harrastajate kaasatus, 
sealhulgas ratastoolikurlingu ja noorte treenerite kaasamine. 

- ECLi eelarvest finantseeritakse Eesti meistrivõistluste korraldamist ja tiitlivõistlustel 
(meeste, naiste EM ja segavõistkondade MM) osalevate võistkondade lähetamist 
tiitlivõistlustele. Rahaliste vahendite olemasolul ka võistkondade ettevalmistust 
tiitlivõistlusteks. 

- ECLi kohustuste hulka kuulub treenerite, kohtunike ja jäämeistrite koolitamine, 
tagamaks spordiala jätkusuutlik areng. 



- Eesti Curlingu Liit teeb igapäevast koostööd Eesti Olümpiakomitee, 
Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohalike omavalitsustega, tagamaks 
spordiala kasv. 

- Eesti Curlingu Liidul on hea koostöö World Curling Federationiga, misläbi on Eestis 
toimunud mitmed suured kurlingu tiitlivõistlused. 

 
EESTI CURLINGU LIIDU SUURIMAD SAAVUTUSED AASTAKS 2020 
 

- Üheks suurimaks takistuseks kurlingu arengu juures on infrastruktuuri puudumine, 
seda eriti väiksema rahvaarvuga riikides. Täna on Tondiraba Jäähalli näol olemas 
Eestis koht, kus on kurlingut võimalik harrastada maailmatasemel tingimustes. 

- Võrreldes teiste sarnase rahvaarvuga riikidega, on Eesti enda kurlingu tasemelt 
maailmas omasugustest peajagu üle. 2019.aastaks on Eesti segavõistkond maailma 
edetabelis esikümnes, Eesti naiskond EMi A-divsijonis (10 parima seas) ja Eesti 
segapaar püsivalt viimastel MMidel medalifavoriitide seas. 

- 2015.aastal viis Eesti Curlingu Liit Tallinnas läbi juunioride maailma meistrivõistlused. 
Võistlus pälvis WCFilt väga hea tagasiside, misjärel avaldati soovi tuua Tallinna WCFi 
tiitlivõistlusi ka tulevikus. 

- 2018.aastal korraldas ECL üht suurimat seni Eestis korraldatud spordiüritust – 
kurlingu Euroopa meistrivõistlusi. Eesti naiskonnal õnnestus võistlusel tõusta A-
divisjoni, ehk Euroopa 10 parima sekka. Võistlusi jälgis üle kogu maailma ligikaudu 18 
miljonit televaatajat. 

 
EESTI CURLINGU LIIDU ARENGUSUUNAD 2020 kuni 2022 
 

1. Harrastajaskond 
 

- Olemasolevate treeningtingimuste keskkonnas on harrastajaskonnal kasvada 
minimaalselt 3 korda. Viimastel aastatel on harrastajate juurdekasv aeglustunud ja 
seetõttu on see kuni 2022.aastani ECLi üks fookuseid. 
 

2. Treenerite koolitus 
 

- Ala arenguks on hädavajalik kvaliteetsete juhendajate, eelkõige noortetreenerite 
olemasolu. Eesti Curlingu Liidu eesmärgiks on aastaks 2022 oluliselt suurendada EKR-
kvalifikatsiooniga treenerite arvu. 
 

3. Tippsport 
 

- Arengukava koostamise hetkel (2019 lõpp) on hea võimalus 2022.aastaks 
olümpiapääse tagada nii meie naiskonnal, meeskonnal, kui ka segapaarisvõistkonnal. 
ECLi eesmärk on aastaks 2022 tagada Eesti esindatus taliolümpiamängudel ka 
kurlinguvõistkonna näol. 

 
 
Käesoleva dokumendi koostas peasekretär Harri Lill, Eesti Curlingu Liidu juhatuse sisendi 
põhjal. Juhatus on kinnitanud arengukava 30.10.2019. 


