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Nõo Korvpalliklubist 

Nõo Korvpalliklubi on tegutsenud viisteist aastat. Treeningutel osaleb üle neljakümne lapse, noore ja 

täiskasvanu. Klubi esindab neli võistkonda: 1.-3; 3.-6; 7.-9. klassi poisid ning üks meeste võistkond.  

1.-3. klassi poisid 

1.-3. klassi poiste rühm lõpetas 

esimese hooaja. Kuna enamus 

poisse on 2. klassist, siis selle 

hooajal treeningutes oli esikohal 

tehnika arendamine ja 

korvpallimängu põhitõdede 

õppimine. Esialgu treenitakse 

kaks korda nädalas, tulevikus 

treeningute arv kasvab. Nõo 1.-

3. klassi poiste võistkond tuli III 

kohale Tartumaa koolide konku-

rentsis. 2vs2 turniiril Tartumaa 

koolidele sai parim Nõo 

võistkond III koha. 

4.-6. klassi poisid 

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

meistrivõistlustel, kus võideti kõik kuus mängu rohkem, kui kümne punktilise vahega. Lisaks veel 

arvukad kontrollmängud ja väikesed ning suuremad turniirid mängukogemuse saamiseks. 
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                               4.-6.klassi poisid 

7.-9. klassi noormehed 

7.-9. klassi noormehed  treenivad 

kolm korda nädalas. Nõo 

Korvpalliklubi eesmärgiks on 

arendada füüsilisi, taktikalisi ning 

tehnilisi oskuseid nii, et mängust 

rõõmu tuntaks ja poistest tuleksid 

meeskonnamängijad. 7.-9.klassi 

poisid mängisid Tartumaa 

meistrivõistlustel tublilt. Võitjatega saavutati sama palju punkte, kuid kehvem korvide vahe 

omavahelistes mängudes jättis Nõo poisid hõbedale. Kümnest mängust saadi kaheksa võitu. 

Märkimisväärne on see et võistkonnas mängisid enamjaolt 6.-7.klassi poisid, vaid üks mängija oli 

8.klassist. Eesti meistrivõistlustel mängiti koos Vastse-Kuuste poistega ning tehti korralik hooaeg, 

oma tugevusgrupis jäädi täpselt keskele 4. Võitude ja kaotuste suhe oli tasakaalus. 3vs3 Sportland 

meistrivõistlustel Tartu maakonna ja -linna arvestuses toodi võit koju. Eesti tasemel jäädi jagama 

9.kohta. 
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Meeste võistkond 

Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond Termeco/Nõo treenis eelmisel hooajal kolm korda nädalas, 

lisaks veel võitlusmängud. Tartumaa meistrivõistlustel meestele mängib neljas liigas kokku 43 

meeskonda. Selle sarja tegevus on kõlapinda leidnud nii korvpalliajakirjas Basketball, ajalehes 

Postimees, kui ka kohalikes lehtedes. Tartumaa I liigas osales 9 meeskonda. Termeco/Nõo võistkond 

esines hästi – põhiturniiril saadi rohkete vigastuste kiuste 4. koht. Play-off mängudes näitas 

meeskond mängu, milleks tõeliselt võimelised ollakse ja jõuti finaali, kus kaotati kõige napimalt, ühe 

punktiga. Tuleval hooajal soovime mängida Tartumaa meistriliigas. 

Võistlustel osaledes oleme alati kandnud meie peamiste toetajate ja Nõo nime. Eelmistel 

hooaegadel: Termeco/Nõo; Nõo Lihavürst, Top Marine/Nõo, Cargostar/Nõo ja Altrex Holding/Nõo.  

Korvpall Nõos 

Nõo Korvpalliklubi on harrastustasemel korvpalli arendanud 15 aastat. Suurematele plaanidele on 

piirid seadnud mängite valiku nappus ja piiratud eelarve. Kui laste ja noorte sportimist toetab kohalik 

omavalitsus, siis peale 19. eluaastat peab noor leidma ise vahendeid treenimiseks ja võistlemiseks, 

kahjuks on noortel ellu astudes võimalused üsna kasinad. Siiani oleme leidnud vahendeid võistlustel 

osalemiseks, treeningu tasud tuleb ise maksta. Kuni 19-aastaste noorte treeningute läbiviimiseks ja 

treenerite tasuks piisab minimaalsel tasemel eksisteerimiseks kohaliku omavalitsuse toest ja 

 

Termecor/Nõo ehk Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond 
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trennitasudest. Transpordi, osavõtutasude ja spordijookide osas on meile abiks olnud toetajad.  

Täiskasvanute eelarve täitmine on toetajate õlgadel. Klubi noorte arendamise mõte kaoks, kui meil 

poleks esindusvõistkonda, kuhu noored pürgida saaksid. 

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

Lihatööstus AS, A. Le Coq AS, ja Nõo vald.  

Lisaks oleme aktiivselt otsinud võimalusi erinevate korvpalliklubi projektidele kaasrahastust avalikest 

rahastusallikatest. Meie projekte („Päev Korvpalliga 2016!“; „Maanoorte Sportlik Suvi“, „Pallid 

põrkama!“, 2vs2 Tartumaa koolidele) on toetanud Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital 

ja Tartumaa Spordiliit. 

Klubi treeningplaani seab kokku Tartu Ülikooli magistridiplomiga V treeneri kategooriaga peatreener. 

Teised treenerid viivad noorematel treeninguid läbi vastavalt treeningkavadele. Treeneritel on 

olemas pedagoogiline haridus, lisaks on nad üle kümne aasta ise korvpalliga tegelenud ning mängivad 

meie klubide erinevates võistkondades. Treenime harrastussportlase tasemel, kuid kui kellegil on 

soovi ja potentsiaali, suuname neid võimalusel Tartus tegutsevate klubide juurde, kus saab tippu 

pürgida. Viis treenerit teevad oma tööd töölepingute alusel ning klubi eestvedajad tegutsevad vaba-

tahtlikkuse alusel tasuta. Rahaliselt on puudu jäänud siiamaani just võistluste osavõtutasudest, 

inventarist (vormid, pallid) ja transpordist. Selleks oleme otsinud 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. Noortesüsteem on arenenud iga aastaga ning järelkasvu on. Seetõttu on plaanis 

järgmisel hooajal jätkata kõikide treeninggruppidega, et igas vanuses lapsel oleks võimalus Nõos 

korvpalli harrastada. Kõik võistkonnad on seni saanud keskmiselt 25-30 mängu hooaja peale, kuid 

tarvis oleks vähemalt 40. 

Nõo Korvpalliklubi jätkab ühe täiskasvanute võistkonnaga, kellega liituvad andekamad 16-20 

aastased noormehed.  Tahame oma võimeid proovile panna Eesti Rahvaliigas,  kuid selleks vajame 

oma väikeses kogukonnas rohkem toetajaid.  
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Nõo Korvpalliklubi 2017/18 hooaja eelarve plaanid: 

 Osavõtutasu Tartumaa meistriliigas – 1300 € 

 10 kontrollmängu, ühe mängu hind koos saali rendiga 35.-€ – 350 € 

 Saali rent treeninguteks 3 korda nädalas, september-mai - 40*30 €  – 1800 € 

 Transport mängudele– 770.- € 

 Vormid, soojendussärgid+ trükk  – 1025.-€ 

 Esmaabivahendid (sidemed, teibid, kaitsed jmt) – 76.-€ 

 Eesti rahvaliiga osalustasu (2*350.-€) – 700.-€ 

 Treeneri tasu (mängud + treeningud) – 1200.-€ 

 Pallid, 2 tk – 130 € 

 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 – 700 € 

Kulud kokku:  8051.-€ 

See summa peegeldab Nõo Korvpalliklubi minimaalseid vajadusi, osalemaks Tartumaa meistri-

võistlustel ja Eesti Rahvaliigas ning saamaks hooaja jooksul 30-40 võistlusmängu. Kogusumma toetab 

9 kuu vältel umbes 50 mängijat ja nende korvpalliharrasust. Püramiid peab olema, kui lõpetame 

korvpalli mängimise 19 aastaselt, siis on ka kogu eelnev töö tühja jooksund. Eelnevatel hooaegadel 

on Nõo Korvpalliklubi eelarve kokku kogutud tükihaaval ja iga toetus on teretulnud! Meil on väike, 

aga ühte hoidev kogukond ja loodame ka sellel aastal Teie abile ning koostööle, et Nõo Korvpalliklubi 

16. hooaeg tooks paljudele rõõmu ning häid tulemusi! 

 

Lugupidamisega, 

Rauno Voore 

Peatreener 
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