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Nõo Korvpalliklubist 

Nõo Korvpalliklubi on tegutsenud kuusteist aastat. Klubi on küll väike, aga tegutseb sihipäraselt. 

Treeningutel osaleb 30 last ja  13 täiskasvanut. Klubi esindab kolm võistkonda: 1.-3; 3.-6. klassi poiste 

ning meeste võistkond.  

1.-3. klassi poisid 

1.-3. klassi poiste rühm lõpetas teise hooaja. Esialgu treenitakse kolm 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. Lõuna-Eesti Miniliiga 

7.võistkond. 

 
1.-3.  klassi poiste võistkond 

4.-6. klassi poisid 

4.-6. klassi poisid treenivad neli korda nädalas. Eelmisel hooajal võideldi välja kolmas koht  Tartumaa 

meistrivõistlustel. Eesti Meistrivõistlustel osaleti koos Vastse-Kuustega ning B-tugevusgrupis oldi 

tublid keskmikud. Lisaks veel 6. koht Lõuna-Eesti Miniliigast.  
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4.-6.klassi poisid 

 
Juuniorid ja mehed 

Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond Facita/Nõo treenis eelmisel hooajal kaks korda nädalas, lisaks 

veel võistlusmängud. Tartumaa meistrivõistlustel meestele mängib neljas  liigas kokku 34 

meeskonda. Tartumaa meistri ja  I liiga mänge mängiti koos, osales 10 meeskonda. Facita/Nõo 

võistkond esines hästi – põhiturniiril saadi rohkete vigastuste kiuste 6. koht. Play-off mängudes näitas 

meeskond mängu, milleks võimelised oldi  ja jõuti 3.-4. koha mängule, kus saadi väärt võit ja 

pronksmedalid. Võideti Tartumaa Sügismängude korvpalliturniir. Lisaks osaleti Olybet Eesti 

Rahvaliigas, kus võideti Tartu etapp ja üldkokkuvõttes saadi finaalturniiril 2.koht. Võistlustel osaledes 

oleme alati kandnud meie peamiste toetajate ja Nõo nime. Eelmistel hooaegadel:                    

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

 
Facita/Nõo,  Nõo Korvpalliklubi esindusmeeskond 



 
 

 
  

Nõo Korvpalliklubi 
2018/19 hooaeg 

MTÜ Nõo Korvpalliklubi 
Veski 18a, Nõo 61601 
Tartumaa 
 

Reg. nr. 80169500 
A/a EE112200221020291283  

Swedbank 

     Tel: +372 55 524 076 
    kossuklubi@hotmail.com 
www.kossuklubi.weebly.com 
    

Lõuna-Eesti Korvpalli Projekt 

 Lõuna-Eesti Korvpalli Projekt kutsuti ellu selleks, et arendada korvpalli väljaspool suuri 

linnasid ning maapiirkondades. Projekti eesmärgiks on anda mängu ja treenimise võimalusi 

väikeste kohtade tublimatele poistele. Projektis osalejad saavad hooaja jooksul vähemalt 

korra kuus nädala lõppudel kokku, et treenida koos. Lisaks osaleti sellel aastal 2006 (Team 

Zebra) ja 2007 (Team Raidor) BBBL turniiril, kus jäädi küll viimaste hulka, aga poisid said häid 

mänge. Nõo Korvpalliklubist osalesid selles projektis tublimad ja perspektiivikamad 

trenniskäijad ja treenerid. See projekt andis meie mängijatele ja treeneritele  positiivse 

laengu ning sooviksime osaleda nende tegemistes ka järgmisel hooajal!  

Korvpall Nõos 

Nõo Korvpalliklubi on korvpalli arendanud 16 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 

trennitasudest. Transpordi, osavõtutasude ja spordijookide osas on meile abiks olnud toetajad ja 

lapsevanemad.  Täiskasvanute eelarve täitmine on toetajate õlgadel. Klubi noorte arendamise mõte 
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kaoks, kui meil poleks esindusvõistkonda, kuhu noored pürgida saaksid. Nõo Korvpalliklubile olid 

suureks toeks eelmisel hooajal:  Facita OÜ,  Nõo Lihatööstus AS, A. Le Coq AS, Uup Wood, Elisa 

Taimetare, Nõo Spordihoone, Nõo vald ja paljud eraisikutest annetajad/toetajad.  Lisaks oleme 

aktiivselt otsinud võimalusi erinevate korvpalliklubi projektidele kaasrahastust avalikest 

rahastusallikatest.  

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

Teised treenerid  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 kellelgil on soovi ja 

potentsiaali, suuname neid võimalusel Tartus tegutsevate klubide juurde, kus saab Eesti  mõistes 

tippu pürgida. Neli treenerit teevad oma tööd töölepingute alusel ning klubi eestvedajad tegutsevad 

vabatahtlikuna. 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  30 mängu hooaja peale, kuid tarvis 

oleks vähemalt 40. Jätkame kindlasti osalemist Lõuna-Eesti Korvpalli Projektis nii treenerite, kui 

mängijatega. Nõo Korvpalliklubi jätkab ühe täiskasvanute võistkonnaga, kellega liituvad andekamad 

16-20 aastased noormehed.   

Nõo Korvpalliklubi 2017/18 hooaja eelarve plaanid: 

Vaja oleks: 
   1 Saali rent 1.-3.kl trenn 9,5 kuud, 3 trenni nädalas 1710 

2 Saali rent 4.-7.kl trenn 9,5 kuud, 3 trenni nädalas 1710 

3 Saali rent Esindusmeeskond 9 kuud, 2 trenni nädalas 1080 

4 osalustasud Tartumaa ML   1500 
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5 osalustasud EMV 2006   600 

6 osalustasud EMV 2007   600 

7 osalustasud Lõunaliiga 2006 ja 2008   500 

8 osalemine Lõuna-Eesti Korvpalli P treenerite tasud ja sõidud 450 

9 kontrollmängud 30 tk 3 võistkonda 10 mängu hooaja jooksul 1200 

10 transport võistlustele sõit u 80 mängu 1450 

11 lisavormid 15 tk   450 

12 esmaabivahendid     125 

13 Rahvaliiga osalustasu     850 

14 pallid suurus 5 ja 7 6 tk   280 

15 spordijoogid 4 vett ja 4 sp mängule   710 

16 printer     180 

17 treenerite tasud trennid+mängud   6957 

18 transport asjaajamised+koolitused   540 

19 koolitused     350 

20 üritused ja laagrid trenninädal ja laager   1300 

   
Kokku: 22542 

     
Sissetulekud:    
1 KOV 600 € kalendrikuus   6600 

2 trennitasud 1.-3.kl 30 € kuus 12 last   3420 

3 trennitasud 4.-7.kl 30 € kuus 12 last   3420 

4 trennitasud mehed 30 € kuus 12 meest   3420 

   
Kokku: 16860 

Puudu olev summa: 5682 
  See summa peegeldab Nõo Korvpalliklubi  vajadusi, saamaks hooaja jooksul 40 võistlusmängu, teha 

2-4 korda nädalas trenni ning nende asjade toimimiseks vajalikud asjad.  Kogusumma toetab 9,5 kuu 

vältel umbes 43 mängijat ja nende korvpalliharrastust. Pakume vastu reklaami võistkondade 

võistlusvormidel, saalis ja kodulehel. Lisaks mainime toetajad ära ka artiklites ja meie FB lehel.  

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 17. hooaeg tooks paljudele rõõmu ning häid tulemusi! 

 

Lugupidamisega 

Rauno Voore 

Peatreener 
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