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1. Üldine 

Alaliidu üldise toimimise seisukohast on vajalik EOK aasta toetusele kvalifitseerumine. See 

võimaldab tasuda alaliidu asjaajamisega seotud kulud. Hetkel toimiv õhinapõhine tegutsemine ei 

taga spordialadele vajalikku tugikarkassi. 

a) Vaja on leida alaliidule sekretär, kes tegeleb asjaajamisega, toetades alade üleselt 

dokumentatsiooni haldust. 

a) Alade-ülese ühise terminoloogia väljatöötamine. Paika tuleb panna terminid, et teaksime, 

millest räägime ja mida õpetame teistele. 

 

 

2. Rulluisutamise kutsekomisjon 

Spordiala alustala on treenerid. Nende initsiatiiv, motiveeritus ja haritus on spordiala arengus 

olulisel kohal. Koostatud on esimene rulluisutamise õpik ning läbi viidud esimesi tasemekoolitusi. 

Nüüd on vajalik tagada järjepidev ja stabiilne kutsekomisjoni töö.  

Treenerite tasemekoolitus: 

1. Abitreener - vastavalt nõudlusele, kuid mitte harvem kui kord kahe aasta järel. 

2. Nooremtreener, treener - iga-aastaselt, et koolituste korraldamise koormus oleks jaotunud 

ühtlaselt. 

Treenerite täiendkoolitus: 



1. Abitreener, nooremtreener, treener - iga-aastaselt, et koolituste korraldamise koormus 

oleks jaotunud ühtlaselt. 

Rulluisuõpik: 

1. Koostada Freestyle slaalomi ja Feeskate (sh Skate Cross) õppematerjalid nooremtreener ja 

treener kutsetasemele. 

2. Koostada  nooremtreener ja treener kutsetasemetele eksami variandid - kiirrulluisutamine, 

Freeskate ja Freestyle slaalom. 

3. Oleme avatud teistele rulluisualadele, kes soovivad liituda rulluistreeneri kutsekomisjoniga 

ning on nõus panustma oma erialase õppematerjali koostamisesse. 

 

3. Rull-iluuisutamine 

Rull-iluuisutamise spordiala arengu ja stabiilsuse tagamiseks on vaja üles ehitada põhilised 

alustalad, mis sealhulgas võimaldaksid tegeleda treeneritel rohkem ja edukamalt oma põhitööga. 

Välja on töötatud B kategooria võistlustingimused ning nooremtreeneri ja treeneri kutseeksamid. 

Edasise spordiala arengu seisukohast on vajalik atesteeritud kohtunike olemasolu. Viimane tagab 

objektiivsema hindamise võistlustel. Rahvusvaheline Eesti kohtunike(u) esindatus parandab 

kommunikatsiooni ja aitab seeläbi tõsta Eesti rulluisutamise taset. Kohtunikud on need, kes 

peegeldavad treeneritele sportlaste käekäiku. Oluline on viljakas koostöö kohtunikega, mis aitab 

treeningutel pöörata tähelepanu õigetele nüansidele ning seeläbi on võistlustel sportlastel 

suuremad võimalused edu saavutada. 

Kohtunikud: 

1. Välja töötada kohtunike hindamisjuhis (üksiksõit, soolotants, rühmakavad)  

2. Atesteerida kohtunikud (korraldada kohtunikele eksamid). Eksamid on kahel tasandil: 

Eesti sisene ja rahvusvaheline tase. Esimene võimaldab hinnata Eesti sisestel võistlustel, 

teine lubab saata Eesti kohtunike rahvusvahelistele kohtunike eksamitele ning võistlustele. 



Treenerid: 

1. Kokku on aktiivselt treeninguid läbi viimas vähemalt 6 abitreeneri,  kolm nooremtreeneri,  

kolm treeneri ning kaks vanemtreeneri kutsetasemega treenerit.. 

 

4. Kiirrulluisutamine 

Ala arenguks on oluline parandada koostööd klassikalise kiiruisutamise ja kiirrulluisutamise vahel. 

See tähendab ka kahe alaliidu vahel. Kuna kiirrulluisutamine on kiiruisutaja oluline ettevalmistuse 

osa, siis kahe ala(liidu) koostöös on mõlemat spordiala oluliselt viljakam arendada. 

Kiirrulluisutajate arv on Eestis pidevas kasvus, kuid probleemiks on kvalifitseeritud treenerid, 

keda on väga vähe. Läbi rulluisuõpiku ja koolituste on Rulluisuliidu eesmärgiks koolitada noori 

treenereid, tänu millele saame tõsta nii kiirrulluisutamise kui ka kiiruisutamise taset Eestis. Nelja 

aasta eesmärgiks on tõsta treenerite arv vähemalt viieni  (vähemalt nooremtreeneri tase).  

Oluline osa spordiala arengus on võistluste korraldamine ja uute väiksemate võistlussarjade toetus, 

mis on suunatud just noortele. Tänu sellele suudame lapsi motiveerida ja koos väljundiga on neid 

lihtsam spordiala juures hoida. Eesmärgiks on lisada kiirrulluisutamise võistluskalendrisse (lisaks 

Rullituurile ja kohalikele sarjadele) kaks uudset sarja, mille fookus on noortel. 

Oluline on hoida kiirrulluisutamine pidevas arengus, sest tegemist on alaga, mis võib peagi saada 

olümpiale (noorte olümpial 2018a on juba olnud). 

5. Freestyle rulluisutamine (rulluisuslaalom) 

Ala arenguks on vaja esmalt luua treeningvõimalused aastaringseks harrastamiseks. 

Populariseerides ala noorte hulgas on võimalik kasvatada järelkasvu. Kohalike võistluste 

korraldamine loob võimalused õpitud teadmiste realiseerimiseks. Võistlusmomendi tekitamine 

õpetab noortele võistlusolukorraga harjumist. Treenerite koolitamisega ja ala alusdokumentide ja 

reeglistike loomisega tõsta ala professionaalsust, mille läbi parandada noorte ettevalmistust 

rahvusvahelistest võistlustest osa võtmiseks. 



Strateegilised eesmärgid: 

1. Välja koolitada motiveeritud ja haritud treenerid 

1. Tegevused 

1. Koolitusmaterjalide väljatöötamine 

2. Rulluisuõpiku täiendamine, nooremtreeneri ja treeneri kutsetaseme 

õppematerjalide ja hindamiskriteeriumite loomine 

3. Treenerite tasemekoolituste läbiviimine 

4. Treenerite täiendkoolituse läbiviimine 

5. Treenerite akrediteerimine 

6. Kohtunike hindamiskriteeriumite loomine 

7. Kohtunike koolituse korraldamine 

2. Ala populariseerimine 

1. Tegevused 

1. Ala tutvustava veebilehe loomine 

2. EMV korraldamine 

3. Rahvusvaheliste võistluste korraldamine 

4. Ala tutvustamine noortele koolides 

5. Rulluisuslaalomi kolmapäevakute korraldamine 

6. Erinevatel üritustel osalemine, demosõitude tegemine 

3. Luua eeldused aastaringseks alaga harrastamiseks 

1. Tegevused 

1. Aidata klubidel leida treeningvõimalusi sisetingimustes 

2. Läbi partnerite toetada treeningvahendite soetamist klubidele 

3. Alustada spordiväljakute väljaehitamise planeerimist 

 


