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Klubi struktuur



Meie ühiskondlikud eesmärgid:

• noorte vaba aja sisustamine spordiga ning selle kaudu noortest täisväärtuslike 
ühiskonnaliikmete kasvatamine; 
• Võru linna populariseerimine jalgpallilinnana, et lisada piirkonnale atraktiivsust ja 
sportlikkust; 
• piirkonna noortele ühe võimalusena sportlaskarjääri pakkumine; 
• organisatsiooni arendamisel õppimise ja kaasalöömisvõimaluse pakkumine; 
• jalgpalliks vajaliku infrastruktuuri arendamine ja korrashoid; 
• sportlike ürituste organiseerimine ning selle tarvis spetsialistide koolitamine.



Noortetöö



Noortetöö

Noored mängivad sel aastal U-17 eliitliiga II liigas, U 16, U 14, U 13, U 12, U 10 ja U 9 
vanuseklassis ning naiste rahvaliigas.

Naiste rahvaliiga turniir jäi kahjuks pooleli, kuna tüdrukud läksid Võrust mujale kooli.
Uuel aastal püüame naiste või tüdrukute võistkonna siiski komplekteerida

• Kuna hooaeg veel käib, pole tulemused lõplikud, aga vaatamata sellele võib enamiku 
võistkondade esitustega rahule jääda – noored on näidanud sisukat ja mõtestatud 
mängu. Väga palju on nappe kaotusi, samas kui mängupildilt oleme tihti vastastega 
võrdsed. Oleme sellise asjade käiguga rahul, kuna noorteklassides ei saa tulemust üle 
tähtsutada. Tähtis on võime palliga mängida ja luua palju väravaolukordi. 

• Osas vanuseklassides on kujunenud probleemiks treeningutel ja võistlustel osalemine.

• Probleemiks väravavahtide nappus ja spetsiaaltreeneri puudumine Võrus



Treeningud

• Kõige tähtsam on pühenduda treeningutele täie tõsidusega ja osaleda 100 protsenti.  
Lapsevanemad, tundke oma laste käekäigu vastu huvi! Neid on vahel vaja suunata ja 
toetada. 

• Areng tuleb vaid pideva ja mõtestatud protsessi käigus.
• Kaotatud aastaid on mõnikord võimatu järele teha.
• Paljud lõpetavad treeningud keskkoolis kuna väidetavalt aega pole
• Kõik uuringud, mis on läbi viidud, tõestavad, et regulaarse kehalise koormuse ja 

õpitulemuste vahel on positiivne seos.
• Aega tuleb õppida planeerima
• Vigastuste puhul aitab klubi füsioterapeut Karin Terav. Klubi mängijatele on soodushind 

15 €/tund ja vastuvõtule saab eelisjärjekorras.



Esindusmeeskond



Kes, kellele ja milleks?

• Esindusmeeskond mängib Esiliiga B-s esmakordselt.
• Mängivad meie Võru enda mängijad, kes soovi avaldasid ja noored, kelle arenguks on 

kõrgem tase hädavajalik.
• Välismängijad on toodud selleks, et mängijaid puudu ei tuleks ja kõrgem keskmine tase 

aitaks ka oma meeste ja eriti noorte taset tõsta.
• Meestel on täiesti omaette eelarve.
• Paari aasta pärast püüame liigas hakkama saada peamiselt oma järelkasvuga.
• Oleme sellel aastal püstitatud eesmärgi saavutanud ja jääme püsima, et juba järgmisel 

aastal kaasata veel rohkem oma kasvandikke



Meie uus KODU



Staadionist
• Staadion ei ole veel päris valmis
• Järgnevatel nädalatel saabuvad soojakud, kus pole pesemisvõimalust, küll aga on elekter 

ja saab riideid vahetada.
• Uuel aastal proovime valmis ehitada tribüüni. Ootame selles osas ka lapsevanemate 

mõtteid ja ideid. Ehk on keegi valmis aitama seda ehitada.
• Palun treeningutel ja mängudel alati kaasa võtta vahetusriided.
• Peale trenni palun vahetada jalanõud ja puhtaks kloppida, nii vähendad oluliselt 

kummipuru äravedu oma kodusse.
• Ära too staadionile toitu ja pane prügi alati selleks ette nähtud kohta.
• Ära sõida staadionil ei ratta, mopeedi ega millegi muuga.
• Võta oma asjad alati peale trenni kaasa



Treeningajad
• 2008 sündinud ja vanemad grupid treenivad aastaringselt kunstmurul. 
• 2010, 2011, 2012 grupid treenivad spordikeskuses.
• 2009 ja tüdrukud treenivad korra nädalas spordikeskuses.
• Treeningud toimuvad väljas kuni -15 kraadini. Kui on külmem või kui on ka kõva tuul, 

püüame kasutada spordikeskuse maneeži üldfüüsiliseks treeninguks. Kui ka seda ei saa, 
oleme sunnitud trenni ära jätma.

• Nooremad kolivad sisse 1. oktoobrist. Nende kasutada on 1. riietusruum.

• 2012, Ragnar – E ja N 17.30-18.30 spordikeskus
• 2011, Ragnar – E ja N 18.30 – 19.30 spordikeskus
• 2010, Sandra – T 17.30 – 18.30 ja N 19.30 – 20.30 spordikeskus
• 2005-2007 tüdrukud, Sandra T 18.30 – 19.30 spordikeskus ja K 17.00-18.00 kunstmuru
• 2009, Ragnar T ja K 18.30-19.30 kunstmuru, E 19.30 – 20.30 spordikeskus
• Võib tulla veel muudatusi, aga pigem on nii!



Varustus ja riietumine treeningutel

• Tule alati treeningule klubi riietuses. See on elementaarne ja kasvatab 
ühtekuuluvustunnet ning meeskonnavaimu!

• Treeningutel peavad noored kasutama kindlasti kaitsmeid.
• Õues treenides on ülioluline õige (kihiline) riietumine.
• Külma ilmaga kasuta; soe pesu, särk, pikk dress, vajadusel kilekas.
• Kindlasti juba õues treenijatel kindad ja mütsid.
• Kogu varustust saab tellida kontorist (kõik ei ole veel kodukal üleval).
• Kauba tellimine võtab 2-3 nädalat aega, kuna tellimused tuleb kokku koguda ja 

trükkimine veel umbes nädala. Nii et oleks mõistlik kohe tellima asuda.
• Võimalik on tellida ka toredaid sejakotte, millel on putsade või palli jaoks eraldi tasku, nii 

hoiad ülejäänud koti ja kodu puhtana!



Laagrid ja turniirid



Laagrid ja turniirid

• Osaleme kõigil lähiümbruse turniiridel: Elva Cup (augusti viimane nädal), Elva Indoor Cup 
(nov-veebr), Lootos cup (veebr), Lootos Spring (juuli lõpp, augusti algus). Hillar Otto 
Memorial (aprill), Tammeka Cup (märts). 

• Ilma ööbimiseta turniiride osalustasud jäävad 10-15 euro kanti.
• Korraldame ka ise turniiri uuel kunstmurul ilmselt märtsi lõpu poole (tasuta)-
• Laager toimub Piiril juuli lõpus, augusti alguses. Maksumus 100–140 eurot.
• Klubi puhkab 21.12– 6.01. Sel ajal treeninguid ei toimu (2004 mängib 6.01 Elva Cupil).
• Võimalusel mängime vanemad vanused (2003–2008) suvel ühel välisturniiril Soomes 

(osalus 200-300 eurot, loodame turniiril osalemiseks linnalt ja vallalt toetust).
• Lisaks mängime omavanuste Eesti meistrivõistlusi, mille kulud katab klubi ja mis on 

kõigile tasuta.



LHV Jalgpallikaart



LHV Jalgpallikaart.

Iga klubi lapsevanem saab teha endale LHV jalgpallikaardi. 

Kaardi hooldustasu kuus on 1 euro (alla 26 aastastele tasuta) 

Väljastamine tasuta. 

Igalt selle kaardiga tehtud ostult läheb 10 senti enda poolt valitud klubi toetuseks.  

https://www.lhv.ee/et/jalgpallikaart#tingimused

Alati vähemalt 10% soodsamad piletid Eesti koondise kodumängudele

Eesti noortekoondiste kodumängudele sissepääs tasuta

Sportlandi poodides jalgpallivarustus 20% soodsamalt

MyFitnessi klubidega liitumine 50% soodsam, st 15 eurot (tavahind 30 eurot). Kaasa 

kingitus ja treeningud ilma siduva lepinguta. Veebis liitumisel kasuta koodi: LHVJalkA2017

ABC Motorsi teeninduses kõik teenindustööd ja varuosad 15% soodsamalt

Baltmani kauplustes kõik tavahinnaga tooted 10% soodsamalt.

https://www.lhv.ee/et/jalgpallikaart
https://www.myfitness.ee/liitumine-ja-hinnad/tule-liikmeks/


Varia

• Võru vallas kehtib uus huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord, mille 
kohaselt on lapsevanemal võimalus taotleda osalustasu (õppemaksu) toetust kuni 30 
eurot kuus ühe lapse kohta. Toetuse taotluse avaldus tuleb esitada Võru 
vallavalitsusele 1. oktoobriks. Blankett on kättesaadav valla kodulehel, aga seda saab 
täita ka vallamajas. Lisainfo: Sirle Muiste, tel 514 7008.

• Linnas on võimalik vähekindlustatud peredel samuti taotleda huvihariduse toetust.
• Otsime inimest, kes kirjutaks erinevaid projekte ja suhtleks sponsoritega.
• Otsime inimest, kes tegeleks staadioni hooldamisega ja edaspidi uute rentnike leidmise 

ning ka bussile lisakasutuse leidmisega.
• Otsime ka uusi treenereid.


