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KUTSE 

NÕO KORVPALLIKLUBI SPONSORIKS! 

 
MTÜ Nõo Korvpalliklubi 

Reg nr: 80169500 

E-mail: kossuklubi@hotmail.com  

Tel: +372 55524076 

www.kossuklubi.weebly.com 

Swedbank:  EE112200221020291283 

NÕO KORVPALLIKLUBI TREENING-  JA VÕISTLUSHOOAEG 2014/15! 

 
Nõo Korvpalliklubi treeningperiood  toimub 15.augustist 15.maini.  

Korvpalliklubil on 4 treeningrühma ja võistlustel osaleb kuni 7 erinevates vanustes poiste ja 

meeste võistkonda. Nädalas soovime läbi viia minimaalselt 2 treeningut ja maksimaalselt 4. 

See oleks arenguks hädavajalik. Lisaks soovime osaleda iga võistkonnaga Tartumaa 

meistrivõistlustel ning võimalusel meie esindusmeeskonnaga Eesti mv II liigas. Klubi 

treeningutel osaleb umbes 60 last ja noort. 

 

KUTSUME TEID TOETAMA NÕO KORVPALLIKLUBI TEGEVUST 2014/15 

HOOAJAL 

Kutsume Teid SPONSORINA toetama Nõo Korvpalliklubi. Meil on välja pakkuda 7 erinevat 

toetuspaketti: 
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1. Sponsori pakett (200.-€) sisaldab:  

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 

2. Sponsori pakett (400.-€) sisaldab: 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi reklaamplakat (peaks endal olemas olema) Nõo 

Korvpallklubi võistkondade kodumängudel ning klubi poolt korraldatud üritustel; 

3. Sponsori pakett (800.-€) sisaldab: 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi reklaamplakat (peaks endal olemas olema) Nõo 

Korvpallklubi võistkondade kodumängudel ning klubi poolt korraldatud üritustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine enda poolt valitud Nõo Korvpalliklubi 

võistkonna võistlussärkidel või –pükstel; 

4. Sponsori pakett (1000.-€) sisaldab: 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi reklaamplakat (peaks endal olemas olema) Nõo 

Korvpallklubi võistkondade kodumängudel ning klubi poolt korraldatud üritustel; 
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 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine Tartumaa III liigas mängiva 

võistkonna särkidel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo nime all mängimine Tartumaa III liigas; 

5. Sponsori pakett (1100.-€) sisaldab: 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi reklaamplakat (peaks endal olemas olema) Nõo 

Korvpallklubi võistkondade kodumängudel ning klubi poolt korraldatud üritustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine Tartumaa I liigas mängiva võistkonna 

särkidel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo nime all mängimine Tartumaa I liigas; 

6. Sponsori pakett (1500.-€) sisaldab: 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi reklaamplakat (peaks endal olemas olema) Nõo 

Korvpallklubi võistkondade kodumängudel ning klubi poolt korraldatud üritustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine Tartumaa meistriliigas mängiva 

võistkonna särkidel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo nime all mängimine Tartumaa meistriliigas; 

7. Sponsori pakett (3000.-€) sisaldab: 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine kodulehel 

(www.kossuklubi.weebly.com); 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine mängude kuulutustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi ära mainimine kohaliku omavalitsuse ajalehes; 
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 Ettevõtte/ kaubamärgi reklaamplakat (peaks endal olemas olema) Nõo 

Korvpallklubi võistkondade kodumängudel ning klubi poolt korraldatud üritustel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo eksponeerimine eesti mv II liigas mängiva võistkonna 

särkidel; 

 Ettevõtte/ kaubamärgi logo nime all mängimine Eesti mv II liigas; 

 

Ootame Teie vastust 1.juuliks 2014.a 

Lisainfo klubi tegemistest eelmistel aastatel on lisas1. 

 

Lisa 1. 

Nõo Korvpalliklubi 2014/15 hooaja plaanid. 

 

MTÜ Nõo Korvpalliklubi on tegutsenud kaksteist aastat. Treeningutel oseleb üle kuuekümne 

lapse, noore ja täiskasvanu. Klubi on ülesse ehitatud püramiidskeemi järgides.  

1.-2. klassi poiste rühm lõpetas esimese hooaja. Kuna enamus poisse on 1.klassist, siis selle 

hooajal treeningutes oli esikohal ÜKE.  Esialgu treenitakse kaks korda nädalas, aastatega 

treeningute arv kasvab. Nõo 1.-3. klassi poiste võistkond tuli Tartumaa meistriks koolide 

konkurentsis. Võistlustel „Korvpallifestival 2014!“  1.-3.klassi poiste poiste arvestuses saadi  

I koht.  

 

Nõo 1.-3.klassi poiste võistkond. 
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3.-5.klassi poisid treenivad kolm korda nädalas. Sellel hooajal mängiti enamus mänge endast 

vanematega, 4.-6. klassi arvestuses, aga tehti seda hästi. Tartumaa mv saavutati II koht ning 

„Korvpallifestival 2014!“ üritusel jäädi alla vaid Salva/ Rocki poistele! 

 

3.-5.klassi poisid! 

 

7.-10. klassi noormehed  treenivad neli korda nädalas. Nõo Korvpalliklubi korrvpalluriks 

kasvatamise põhiideeks on see, et poisse ei forsseerita lapsena üle, õpetame selgeks tehnika, 

mängijad peaksid saama kehaliselt ja taktikaliselt tugevaks ning lisaks sellele olema 

distsiplineeritud meeskonnamängijad. Korvpall  peab olema mänguline ning loominguline.   

Mängust tuleb rõõmu tunda! Tartumaa koolide arvestuses saavutasid meie kasvandikud  8.-9. 

klassi konkurentsis 4. koha  Tartumaa III liigas mängis  8.-10. klassi noormeeste võistkond 

(Nõo Lihavürst II), kes oli täiendatud vanemate  mängumeestega, juba päris hästi, võite ja 

kaotusi tuli pooleks. Toreda üllatuse valmistasid noormehed Tartumaa Talimängudel, kus 

saavutati I koht! 

    

                       Nõo Korvpalliklubi Tartumaa III liiga võistkond. 
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Kaks tugevamat Nõo Korvpalliklubi meeskonda treenivad koos. Võistlushooajal 3 korda 

nädalas. Aasta jooksul saavad kõik 5 võistkonda umbes 30 mängu. Nooremad, kes saavad 

korraga kahes meeskonnas mängida saavad korraliku koormuse.  

Tartumaa meistrivõistlustel meestele mängib  neljas liigas kokku 45 meeskonda. Selle sarja 

tegevus on kõlapinda leidnud nii korvpalliajakirjas Basket,  ajalehes Postimehes, kui ka 

kohalikes lehtedes. Tartumaa I liigas osales 11 meeskonda, Cargostar/ Nõo, ehk meie 

tugevuselt teine meeskond  mängis sellel tasemel viiendat aastat. Võistkond mängis hästi, 

põhiturniir läbiti kaotuseta ning tasuks Tartumaa I liiga karikavõit.   Tartumaa mv I liiga play-

offis jõuti finaali, kus tuli tunnistada Glassdrive nappi paremust. 

 

Cargostar/  Nõo ehk korvapalliklubi II meeskond. 

 

 

Meie esindusmeeskond Termeco/Nõo, mängib Tartumaa meistriliigas, kus sellel hooajal 

saavutati 11 meeskonna konkurentsis põhiturniiril I koht ning final-fouris saadi II koht. Eesti 

väikelinnade Talimängudel saadi Elvat esindades II koht. 

Nõo Korvpalliklubi esindusvõistkond koosneb meestest, võimalusel liituvad meeste 

võistkondadega ka noored andekamad mängumehed, kes saavad maakonna tippude juures 

vajalikku mängupraktikat! Kõik võistkonnad on alustanud kõige madalamatest liigadest, ehk 

siis tugevuselt 4. liigast ja tubli mänguga on võideldud kätte kohad kahes tugevamas liigas.  

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

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

Holding/Nõo.  

Suurematele plaanidele on piirid seadnud piiratud eelarve. Kui laste ja noorte sportimist 

toetab kohalik omavalitsus, siis peale 18.eluaastat peab noor leidma ise vahendeid 
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treenimiseks ja võistlemiseks, kuid noortel on ellu astudes võimalused üsna kasinad. Siiani 

oleme leidnud vahendeid võistlustel osalemiseks, treeningu tasud tuleb ise maksta. Kuni 

18.aastaste treeningute läbiviimiseks ja treenerite tasuks piisab minimaalsel tasemel 

eksisteerimiseks kohaliku omavalitsuse toest ja trennimaksudest. Transpordi ja spordijookide 

osas on meile abiks olnud head toetajad. Täiskasvanute eelarve täitumine on toetajate õlgadel. 

Nõo Korvpalliklubile on suureks toeks olid eelmisel hooajal: Eestivili AS, perekond 

Vanaselja, Termeco OÜ, Nõo Lihatööstus AS, Saku Õlletehase AS, Cargostar OÜ, Deckol 

Trans OÜ, Demos-Audit OÜ, ATC AS,  NRTK OÜ, 11IF22, Nõo Autoremont,  Kass Artur  

ja Nõo vald.   

Lisaks oleme aktiivselt otsinud võimalusi erinevate korvpalliklubi projektidele kaasrahastust 

avalikest rahastusallikatest. Meie projekte („Korvpallifestival Tartumaa koolides õppivatele 

poistele 2014!“; „Maanoorte Sportlik Suvi“, „Pallid põrkama!“) 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 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 

tugeval harrastussportlase tasemel, kuid kui kellegil on soovi ja potentsiaali, suuname neid 

võimalusel tugevamate klubide juurde, kus saab ka päris tippu pürgida. Meie klubi 

praegustest mängijatest on Eesti meistriliigas pallinud 5 mängumeest, kellest üks on meie 

klubis treeninud lapsest saati ning kaks mängumeest läksid meistriliigasse peale edukat 

hooaega Termeco/Nõo meeskonnas.  

 

 

Termeco/ Nõo  
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Neli treenerit teevad oma tööd töölepingute alusel ning klubi eestvedajad tegutsevad 

vabatahtlikkuse alusel, tasuta. Rahaliselt on puudu jäänud siiamaani just võistluste 

osavõtutasudest, inventarist (vormid, pallid) ja transpordi finantseerimisest. Selleks oleme 

otsinud toetajaid, kes on nõus laste, noorte ja täiskasvanute korvpalli harrastusele kaasa 

aitama. Kurb oleks jätta hakkajad korvpallurid omapäi, eriti siis, kui huvilisi on. Nõo 

Korvpalliklubi süsteem töötab! Noortel peab väljund olema,  kellegi treeningutel käimise 

võimalused ei tohiks jääda raha taha. Tulevikuplaanid viivad meid Eesti meistrivõistlustele, 

esialgu II liigasse. Soovime järgmisel hooajal avada uue treeninggrupi, et kõigil erinevates 

vanustes lastel säiliks võimalus Nõos korvpalli harrastada. Lisaks on plaanis jätkata klubi 

arendamist ja nooremate ning tublimate mängijate suunamist Eesti meistrivõistlustel osalevate 

meeskondade juurde mängima-treenima. 

Infot meie tegemistest on aadressil www.kossuklubi.weebly.com ja ka Facebooki lehel. 

 

MTÜ Nõo Korvpalliklubi  2013/14 a. eelarveplaan:                                           

*osavõtutasu Tartumaa Meistriliigas – 1300.- 

*osavõtutasu Tartumaa I liigas – 800.- 

*osavõtutasu Tartumaa III liigas – 800.- 

*kontrollmängud 3*12 mängu, 1 mängu hind ilma saali rendita 22.- € - 792 .- 

*saali rent kontrollmängudeks- 36*21 € - 756.- 

*transport- 490.- 

*esmaabivahendid (sidemed, teibid, toed, kaitsed  jne.)- 64.- 

*pallid 6 tk – 330.- 

*vormid ja soojendussärgis – 650.- 

*saali rent võistlusmängudeks- 25*21 €  – 525.- 

*treeningud septembrist maini 2 korda nädalas, 1,5 h korraga-1512.-€ 

*treeneri tasud 8 kuud (trennid+mängud) koos maksudega- 1250.- 

*spordijoogid ja vesi (igaks mänguks 3 pdl 1,5 l vett ja 3 pdl 1,5 l spordijooki)- 

  Koguseliselt 360 pdl vett ja 360 pdl spordijoki- 720.-€ 

Kokku: 9989.- € 

 

 

 

http://www.kossuklubi.weebly.com/
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Eesti Meistrivõistlustel II liigas osalemiseks oleks tarvis veel eelpool mainitud summale lisaks 

3000.-€.  Mehi Eesti II liigas osalemiseks oleks, vaja on ainult rahalisi vahendeid. See summa 

sisaldaks osavõtutasu, mängijate litsentse, kodumängude lauakohtunike tasusid, saali renti ja 

transpordikulusid. Arvestus on tehtud eelmisel hooajal EMV  II liigas mänginud võistkondade 

kulutuste põhjal. See summa, koos teiste hooaja plaanidega peegeldab Nõo Korvpalliklubi 

hetkevajadusi. Tundub suur summa, aga mõeldes, et kokku on toetus u 64-le korvpallisõbrale, 

siis pole see nii meeletult suur. 

Eelnevatel hooaegadel on Nõo Korvpalliklubi eelarve kokku kogutud tükk-tüki haaval ja iga 

toetus on teretulnud!  Loodame ka sellel aastal Teie abile ja  siis toob Nõo Korvpalliklubi 13. 

hooaeg paljudele rõõmu ning häid tulemusi!  

 

 

Lugupidamisega, 

Rauno Voore 

Peatreener 

 

 

                         

 


