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MTÜ Nõo Korvpalliklubist 

MTÜ Nõo Korvpalliklubi on tegutsenud neliteist aastat. Treeningutel osaleb üle neljakümne 

lapse, noore ja täiskasvanu. Klubi esindab tuleval hooajal neli võistkonda: 1.-3. klassi poisid, 

4.-6. klassi poisid, 7.-9. klassi noormehed ning esindusvõistkond.  

1.-3. klassi poisid 

1.-3. klassi poiste rühm 

lõpetas kolmanda hooaja.  

Treeniti kolm korda nädalas. 

Nõo 1.-3. klassi poiste 

võistkond tuli IV kohale 

Tartumaa koolide konku-

rentsis ja III koht saavutati 

võistlustel „Päev Korvpalliga 

2016!“. Hooaja jooksul peeti 13 võistlusmängu.  

4.-6. klassi poisid 

4.-6. klassi poisid treenivad kolm korda nädalas. Eelmisel hooajal võeti esikoht Tartumaa 

meistrivõistlustel koolidele ja turniiril „Päev Korvpalliga 2016!“. 3*3 Sportland sarjas 

saavutati läbi aegade parim tulemus Eesti koolide hulgas. 2.koht. Väga perspektiivikas 

võistkond, uueks hooajaks on kindlasti leida vahendeid osalemaks Eesti meistrivõistlustel. 

 
1.-3. klassi poiste võistkond 
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7.-9. klassi noormehed 
7.-9. klassi noormehed  treeni-

vad kolm korda nädalas. Kuna 

paljud on korvpalliga alles 

tutvust teinud, siis põhirõhk oli 

hooaja lõpus toimunud 

turniiridel, kus saadi ka 

rahvusvahelist kogemust.  

Oluline, et klubil oleksid 

võistkonnad igas vanuseklassis. 

Meeste võistkond  

2015/16 hooajal esindas Nõo Korvpalliklubi Termeco/Nõo meeskond, kes treenis kolm korda 

nädalas. Lisaks veel 33 võistlusmängu. Kuna meie põhituumik läks eelmisel hooajal rahaliste 

raskuste tõttu laiali, siis alustas meeskond praktiliselt nullist. Hooaja algus oli konarlik. 

Tartumaa I liigas saadi põhiturniiril 9.koht ja play-offis jõuti 8 tugevama hulka, kus näidati 

juba head mängu. Tartumaa Sügis- ja Talimängudel saadi 3. koht.  Tulemusest olulisem on 

see, et meeskond arenes, oskused ja tulemused paranesid.  

Korvpall Nõos 

Suurematele plaanidele on piirid eelarve väiksus. Kui laste ja noorte sportimist toetab 

kohalik omavalitsus, siis peale 18. eluaastat peab noor leidma ise vahendeid treenimiseks ja 

võistlemiseks, kuid noortel on ellu astudes võimalused üsna kasinad. Siiani oleme leidnud 

vahendeid võistlustel osalemiseks, tänu headele inimestele. Saali rendi tasud tuleb ise 

maksta. Kuni 18-aastaste noorte treeningute läbiviimiseks ja treenerite tasuks piisab 

minimaalsel tasemel eksisteerimiseks kohaliku omavalitsuse toest ja trennimaksudest. 

Transpordi ja spordijookide osas on meile abiks olnud toetajad. Täiskasvanute eelarve 

täitumine on abistajate õlgadel. Kui jätaksime täiskasvanutega ühe hooaja vahele, siis 
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tõenäoliselt tähendaks see korvpalliharrastuse lõppu Nõos. Nõo Korvpalliklubi meeskond on 

ainus Nõos regulaarselt treeniv ja mängiv täiskasvanute võistkond, kes osaleb ka võistlustel. 

Nõo Korvpalliklubile olid suureks toeks eelmisel hooajal: Termeco OÜ, Deckol Trans OÜ, Nõo 

Lihatööstus AS, Kommipomm ja Nõo vald.  

Lisaks oleme aktiivselt otsinud võimalusi erinevate korvpalliklubi projektidele kaasrahastust 

avalikest rahastusallikatest. Meie projekte („Korvpallifestival 2014!“; „Maanoorte Sportlik 

Suvi“, „Pallid põrkama!“, „Päev Korvpalliga!“) on toetanud Hasartmängumaksu Nõukogu, 

Eesti Kultuurkapital ja Tartumaa Harrastuspaordi Fond. 

Klubi aastase treeningplaani seab kokku Tartu Ülikooli magistridiplomiga V treeneri 

kategooriaga peatreener. Teised treenerid viivad treeninguid läbi vastavalt treening-

kavadele. Treeneritel on olemas pedagoogiline haridus, lisaks on nad üle kümne aasta ise 

korvpalliga tegelenud. Treenime tugeval harrastussportlase tasemel, kuid kui kellegil on 

soovi ja potentsiaali, suuname neid võimalusel tugevamate klubide juurde. Kolm treenerit 

teevad oma tööd töölepingute alusel ning klubi eestvedajad tegutsevad babatahtlikuse 

alusel. Rahaliselt on 

puudu jäänud just 

võistluste osavõtu-

tasudest, inventarist 

ja transpordist. 

Otsime toetajaid, kes 

on nõus laste, noorte 

ja täiskasvanute 

korvpalli harrastusele 

kaasa aitama.  

Eesmärgid 

Nõo Korvpalliklubi peamine eesmärk klubi loomisest saati on olnud noortele 

sportimisvõimaluste pakkumine. Me ei suuda pidevalt konkureerida linnades asuvate klubide 

võistkondadega, kuid pakume kohalikele huvilistele korvpalliga seotud liikumisharrastust.  
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Oluline, et need lapsed ja noored, kes soovivad sportida, saavad selleks võimaluse. 

Noortesüsteem on arenenud iga aastaga ning järelkasv on paljulubav. Seetõttu on plaanis 

järgmisel hooajal avada uus treeninggrupp, et igas vanuses lapsel oleks võimalus Nõos 

korvpalli harrastada. Kõik võistkonnad on seni saanud keskmiselt 20-25 mängu hooaja peale, 

kuid tarvis oleks 40. 

Sügisest jätkab Nõo Korvpalliklubi ühe täiskasvanute võistkonnaga, kellega liituvad 

andekamad 16-19 aastased noormehed. EMV II liiga unistus kahjuks kustus, enne kui see 

alatagi jõudis... Me ei leidnud oma väikeses kohas piisavalt toetajaid. Sellest tulenevalt läksid 

meie tolle hetke parimad mängijad teistesse võistkondadesse, kes suutsid neile vajalikku 

väljundit pakkuda. Nõo Korvpalliklubi jätkab mängimist Tartumaa I liigas ühe meeste 

võistkonnaga.  

Nõo Korvpalliklubi 2016/17 hooaja eelarveplaan 

 Osavõtutasu Tartumaa I liigas – 900 € 

 20 kontrollmängu, ühe mängu hind ilma saali rendita 20 € – 400 € 

 Saali rent võistlusmängudeks- 15*20 €  – 300 € 

 Saali rent treeninguteks september-mai, 3 korda nädalas, 1,5 h korraga – 1800 € 

 Transport Tartumaa MV mängudele – 520 € 

 Vormid ja soojendussärgid – 525 € 

 Esmaabivahendid (sidemed, teibid, toed, kaitsed jmt) – 54 € 

 Pallid, 4 tk – 240 € 

 Spordijoogid ja vesi (igaks mänguks 3 pdl 1,5 l vett ja 3 pdl 1,5 l spordijooki) – kokku 
360 pdl vett ja 360 pdl spordijooki – 520 € 

Kulud kokku:  5259 € 

 

 

See summa peegeldab Nõo Korvpalliklubi minimaalseid vajadusi, osalemaks Tartumaa 

meistrivõistlustel ning saamaks hooaja jooksul 40 võistlusmängu. Kogusumma toetab 9 kuu 

vältel umbes 45 mängijat. Oluline, et ka noortel jääks väljund alles. Eelnevatel hooaegadel on 

Nõo Korvpalliklubi eelarve kokku kogutud tükikeste haaval ja iga toetus on oodatud!  

mailto:kossuklubi@hotmail.com
http://www.kossuklubi.weebly.com/


 

 

 

  

MTÜ Nõo Korvpalliklubi 
2016/17 hooaeg 

MTÜ Nõo Korvpalliklubi 
Voika 6-8 Nõo 61601 
Tel: +372 55 524 076 

Reg. nr. 80169500 
EE112200221020291283 Swedbank 

kossuklubi@hotmail.com 
www.kossuklubi.weebly.com  

 

 

Loodame ka sellel aastal Teie abile ning koostööle, et Nõo Korvpalliklubi 15. hooaeg tooks 

paljudele rõõmu ning häid tulemusi! 

 

Lugupidamisega, 

Rauno Voore 

Peatreener 
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