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1. MISSIOON 

 

Eesti Tantsuspordi Liidu missiooniks on arendada tantsusporti tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel, 

propageerida tervislikke eluviise läbi tantsuspordi riigi elanikkonna hulgas, laiendada tantsuspordi 

kandepinda ning Eesti tantsuspordi tuntust maailmas, tõsta tantsijate sportlikku taset ja sportimiseks, 

võistlemiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine liidu liikmete ühistest huvidest 

lähtuvalt.  

 

2. VISIOON 

 

Tantsimine  on harrastavaim spordiala Eestis, millega saab tegeleda igas vanuses ja kõikjal. ETSL pakub 

liimesklubidele tuge tantsuspordi arendamisel. Kvalifitseeritud treenerid ja kvaliteetsed 

treeningtingimused loovad eelduse edu saavutamisel.  

 

Tantsusport on  

• Liikmesklubidele tantsuspordi arendamise toetamiseks  

• Tantsuspordi harrastajatele ja sportlastele arenemise toetamiseks 

• Treeneritele erialaseks arenemiseks 

 

3.  EESMÄRGID  
 

ETSL strateegiliseks eesmärgiks on olla harrastatavaim spordiala Eestis, tuues siia maailmatasemel 

võistlusi ning edu rahvusvahelistel võistlustel. 

 

3.1. Tantsuspordi kandepinna laiendamine 

 • Klubide laienemine erinevatesse Eesti piirkondadesse  

• Tippvõistluste korraldamine  

• Tantsuspordi info kättesaadavamaks muutmine  

• Haritud treenerite pealekasvu soodustamine •  

 

 3.2. Osalemine rahvusvahelisel tasandil  

• Eesti võistlustantsijate EMi, MMi finaali pääs  

• Eesti esindaja rahvusvahelisel tasandil WDSF töörühmades  

• Koostöö naaberriikide alaliitudega  

• Finantside leidmine kohtunike ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate sõidukulude katmiseks  

 

3.3. Koostöö paranemine  

• Treenerite ja tantsijate  tunnustussüsteem  
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• Liikmete huvide jätkuv kaitsmine  

• Produktiivsed mõttetalgud, koolituste ja seminaride korraldamine  

• Probleemide kiire ja efektiivne lahendamine  

• Kodulehe ja FB aktiivne uuendamine  

• Usalduslikud suhted  

• Sisetülide puudumine klubide vahel 

  

3.4.Tantsuspordi areng  

• Võistluste korraldamine samaväärsel tasemel (tulemuste edastamine, kajastamine) 

 • Uuendatud võistluste korraldamise reeglid 

 • Õppekavad ning treenerite täiendkoolituse süsteem 

• Rahvusvaheliste võistluste korraldamine  

• Rahvusvaheliste koolituste korraldamine  

• Tihedam koostöö võistluste korraldajatega,  

 

3.5. PR ja turundusprogrammi väljatöötamine 

 • Ala kajastatavuse suurenemine  

• Kodulehe ja FB kaasaajastamise tulemusel külastatavuse ja tagasiside kasvamine  

• Andekate tantsijate  ja treenerite tuntuse esilekerkimine  

• Vabatahtlike ja sportlaste kaasamine  

• Erasektori toetuse suurenemine  

 

 

 

 

5. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

TUGEVUSED (organisatsiooni sisemised) 

 

1.Ühtse meeskonnana töötav juhatus, mis 

lähtub oma töös võrdse kohtlemise printsiibist. 

2.Sportlike tulemuste paranemine 

rahvusvahelisel areenil. 

3.Rahvusvahelise kategooria kohtunike 

olemasolu 

4.Kõrgetasemeliste maailmakarikaetappide 

korraldamine Eestis 

5.Kindlate ja läbipaistvate võistlussüsteemide 

olemasolu 

6. Võistluste regionaalsuse laienemine  

7. Sportlaste pidev juurdekasv 

 

NÕRKUSED (organisatsiooni sisemised) 

 

1. Liikmete madal aktiivsus koostöös 

juhatusega  

2. Tantsijate ebapiisav suunamine võistlustele 

3. Ebapiisav koostöö erinevate põlvkondade 

vahel 

4. Liikmete madal haldussuutlikkus 

organisatsioonilisel tasemel 

5. Vähene avalike suhete alane töö 

6.  Rahaliste ressursside vähesus 

VÕIMALUSED (organisatsioonivälised) 
 

1. Rahaliste ressursside suurendamine 

2. Treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemi 

efektiivsuse tõstmine 

3. Välissuhete arendamine 

4. Tantsuõpetuse lülitumine üldhariduskooli 

õppekavasse 

5. Tantsuvõistluste läbiviimiseks sobilike 

rajatiste tekkimine 

OHUD (organisatsioonivälised) 
 

1. Demograafiline situatsioon Eestis  

2. Rahvusvaheliste 

tantsuspordiorganisatsioonide vahelised 

konfliktid 

3. Suurenev konkurents spordialade vahel 

4. Laste ja noorte kehalise aktiivsuse langus 

5. Riiklike vahendite suunamine vaid 

olümpiaaladele 

 

 

 
 

6. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

 



6.1. EESMÄRK 1: Tantsuspordi populariseerimine. 

Indikaatorid:  

▪ Suurem sportlaste hulk noorte ja täiskasvanute vanuserühmades Eesti meistrivõistlustel: 

▪ Noorte vanuserühmas 36 tantsupaari, täiskasvanute vanuserühmas 24 tantsupaari. 

Olulisemad tegevused: 

▪ Sportlastele motivatsioonisüsteemi loomine 

 

6.2. EESMÄRK 2: Tantsuliidu kindel koht spordimaastikul. 

Indikaatorid: 

▪ Eelarve suurenemine 15% võrra aastaks 2019, võrreldes 2018 aasta eelarvega. 

Olulisemad tegevused: 

▪ Läbirääkimised sponsoritega 

▪ Riigieelarveliste vahendite suurenemine 

 

6.3. EESMÄRK 3: Osalemine rahvusvahelises võistlussüsteemis. 

Indikaatorid: 

▪ Toimub vähemalt 2 rahvusvahelist võistlust aastas, kus osalevad kõikide vanuserühmade 

tantsupaarid. 

Olulisemad tegevused: 

▪ Eesti organiseerib vähemalt kaks võistlust aastas. 

▪ Initsiatiivgrupi loomine. 

 

6.4. EESMÄRK 4: Treenerite ja kohtunike kvalifikatsiooni tõstmine. 

Indikaatorid: 

▪ Toimiv koolitussüsteem treeneritele ja kohtunikele. 

▪ Toimub vähemalt 2 õppeseminari treeneritele ja 2 õppeseminari kohtunikele.  

Olulisemad tegevused: 

▪ Liit organiseerib 4 õppeseminari ETSLi poolt tunnustatud kohtunikele ja treeneritele 

rahvusvaheliselt aktsepteeritud isikute juhendamisel. 

 

7. AASTANE TEGEVUSPLAAN 

 

2020. aasta 

 

EMVde organiseerimine 

Karikavõistluste organiseerimine D, C ja VABA klassile 

Algajate võistlussarja organiseerimine 

Tantsuspordi Määrustiku kaasajastamine 

Kohtunikele ja treeneritele seminaride korraldamine 

Kohtunike ja treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemi täiustamine 

Koondise reisi organiseerimine Põhjamaade MV-le 

Uute sponsorite leidmine 
 

 

 

 


