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TAUSTINFORMATSIOON ja HETKEOLUKORRA KIRJELDUS
24. aprill 1990.a. asutatud Põlva Maakonna Spordiselts reorganiseeriti 6. aprill 1995.a.
klubide liiduks Põlva Maakonna Spordiliit, mis on avalikes huvides mittetulundusühinguna
tegutsev vabatahtlik piirkondlik spordiliit, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud
sportliku tegevuse arendamisele ja koordineerimisele Põlvamaal.
Põlva Maakonna Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit Jõud ja Eesti
Koolispordi Liidu liige.
Liidu asukohaks on Põlva linn, Kesk 20 ja tegevuse piirkonnaks Põlvamaa.
Liit on kinnitatud “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“.
Liit ühendab Põlvamaal erinevate spordialadega tegelevaid, neid arendavaid ja toetavaid
spordialaseid juriidilisi isikuid.
Põlva Maakonna Spordiliidul on liikmeid seisuga 01.01.2020.a. 23 spordiklubi.
Lisaks igapäevasele treeningtegevusele on klubid partneriteks maakonna meistri-ja karikavõistluste korraldamisel, alaliidu võistluskalendrisse kuuluvate Põlvamaal toimuvate
võistluste korraldamisel, veavad maakonnas mitmeid liikumisharrastuse sarju-ettevõtmisi
(o-teisipäevakud, matkad (jalgsi, rattal), jooksud, kõnd/kepikõnd, jm), võimaldades paljudel
igas vanuses (mitteklubiliikmest) maakonna elanikel saada osa erinevate sportialade harrastamisest. Märkimisväärne on klubide vabatahtlike kaasamise oskus (nt Spordiklubi Serviti,
OK Põlva Kobras, jt) ning fännklubide aktiivne tegut-semine (nt jalgpalliklubi, käsipalliklubi). Kohalike ja ülemaakonnaliste spordiürituste kõrval korraldavad klubid ka üleeestilisi
ja rahvusvahelisi võistlusi. Klubide potentsiaalist ja heast tahtest annab märku kasvõi see, et
mitmed klubid, (nt OK Põlva Kobras, Sun Dome, jt) on koostanud oma arengukava. Pisut
suurema moraalse ja materiaalse toetuse korral kasvaks klubide panus Põlvamaal spordiellu
märkimisväärseks.
Maakonna spordikaader on kvalifitseeritud. Kehalise kasvatuse õpetajaid maakonnas 26, nendest kõrgharidus 25-l. Kutsekvalifikatsiooniga treenereid on 32, nendest 5. ja kõrgema kategooria
treenereid
22.
Eesti spordiregistri spordiobjektide alamandmekogu andmebaasis on maakonna 143 erinevat
spordiehitist, milledest 62 on orienteerumiskaardid. Multifunktsionaalseim ehitistest on Põlva
Spordikeskus, mis koosneb sportmängude saalist, maadlussaalist, jõusaalist, võimlemissaalist,
siseujulast koos saunade kompleksiga. Erinevaid võimalusi pakkuvad võimlad on Põlvas
(Mesikäpa Hall, Põlva Kooli Lina tn võimla), Ahjal, Räpinas, Krootusel. Mammaste Tervisespordikeskuse rajad võimaldavad harrastajatele aastaringset tegevust. Mammaste suusarajad
on FIS litsensiga, kaartistatud ja mõõdetud rahvusvahelistele nõuetele vastavad rajad
1,5 2,5 3,3 3,75 km http://www.serviti.ee/index.php/rajad. 2018 renoveeriti Põlva staadion,
2019 kaas-ajastati Lootospark staadioni kunstmurukate. Renoveerimist vajavad Põlva lasketiir
ja Räpina staadion. Kunstmurukattega jalgpalliväljaku uus kaasaegne kattematerjal lubab
tervistsäästvamalt pidada Põlvas arvukalt jalgpallilahingud erinevates liigades, k.a meistriliiga. Head saalid lubavad erinevate vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel kõrgeimate kohtade eest võitlevatel käsipalluritel võõrustada kodumängudel teisi Eesti võistkondi. Loodame,
et rekonstrueeritud kergejõustikustaadion toob Põlvasse vähemalt Eesti kergejõustiku
noortesarju. Rohkem või vähem saavad kodupubliku ees võistelda kõigi Põlvamaal harrastavate spordialade esindajad. Kõike seda arvestades võõrustab Põlvamaa igal aastal arvukat
sportlaskonda. Üheks suureks takistuseks nii erinevate võistluste kui spordi-laagrite Põlvasse/Põlvamaale toomisel on sobivate majutuskohtade puudus. Sportlasetele sobiv hostel3

tüüpi majutusi on Põlvamaal vähevõitu ja see tähendab paljude baaside alakasutust nii suvisel
kui talvisel perioodil. Sihiteadliku tööga annab oluliselt suurendada spordivõistluste publiku
hulka.
Põlvamaamaa spordielu on elav ning see on võimalik tänu valdkonnas tegutsevate inimeste
initsiatiivile-teotahtele ja omavalitsuste toetusele. Koostöövõrgustik, mis hõlmab Põlvamaa
spordiliitu, klubisid, spordikoole, spordikeskusi, üldhariduskoole, ettevõtteid ja omavalitsusi,
pakub erinevatele elanikkonna gruppidele erineval tasemel aastaringset tegevust. Pikima
traditsiooniga (45. aasta läheb) harratusspordiüritus, mis kogub aasta-aastalt populaarsust
juurde, on orienteerumisteisipäevakud. Stardikordade arv on tõusnud juba seitsme tuhandeni
ja keskmiselt osaleb ühel päevakul 284 inimest. Traditsioonidega spordiüritusi on Põlvamaal
teisigi – kevadel ja sügisel toimuv Põlva laste Intsikurmu jooks, Põlva käsipallipäevad noortele, Põlva CUP meeskondadele, LOOTOS Cup jalgpallis, Põlva KARIKAS laskespordis,
Kopra karikas orienteerumise mitmepäevajooksus, Mammaste KARIKAS suusatamises,
jalgrattasõidus, murdmaa-jooksus, Põlva KEVAD motokrossis, Lintes motokross ISAD ja
POJAD, jne. Tänu Eesti Tõukerattaliidule on hoogustunud tõukerattaspordi harrastamine ja
Põlva saanud tuntuks maailma parematele tõukeratturitele.
Liikumisharrastuse üritustest on osavõturohked matkad jalgsi ja jalgratastel. Oma sihtgrupiga
on suvised jooksud ja kõnni/kepikõnni etapid, omavalitsuste külade spordi-päevad. Aktiivse
puhkuse veetmise võimalustena pakub Räpina Sadam oma külalistele ja elanikele paadi-vesijalgrattasõidu võimalust Peipsi järvel.
Saavutussport
Tulemuslikumad spordialad Põlvamaal on orienteerumine, käsipall, laskmine, maadlus.
Nendel aladel saavutatakse kõrgeid tulemusi nii noorte kui täiskasvanutegi vanuseklassides.
Kindlasti tuleb nimetada veel suusatajaid, motosportlasi, jalgpallureid. Uute alade esindajad indiaca, darts, discgolf. tõukerattasport, noorte võrkpall – on samuti kanda kinnitamas. See
on väga heaks peegelduseks Põlvamaal seatud prioriteetidele, milleks on spordibaaside
rajamine ning korrashoid, noortespordi toetamine. Paraku jäävad spordikoolides hea põhja
ladunud ning suures spordis rahvusvahelises mastaabis ilma tegema hakkavad noored ning
meistriliiga tippu välja jõudnud meeskonnad peamiselt klubide endi ja nende poolt leitud
sponsorite hooleks, saavutus-spordi toetamiseks omavalitsustel vahendeid napib. Kuna ka
riiklik spordipoliitika siin abiks ei ole, siis vaid üksikutest kasvavad täiskasvanuks saades
tipud, kes Põlvamaale au ja kuulsust toovad ning meie maakonna mainet laias maailmas ja
eelkõige Eestis tõsta aitavad. Ere ja värskeim näide on Maicel Uibo, 2019 kergejõustiku Doha
MM kümnevõistluse hõbemedalist. Spordi järjepidevuse jaoks on saavutussport ja tippude
sünd äärmiselt oluline. Soov olla tippude sarnane ja jõuda samade tulemusteni innustab väga
paljusid noori spordiga tegelemisel.
Liikumisharrastus
Põlvamaa arengustrateegia 2035+ heaolu töörühm sõnastas eesmärgiks areneda terviseteadlikuks maakonnaks, kus elab terve, õnnelik,vitaalne ja motiveeritud elanik, kellele on kättesaadav sobiv harjutuspaik ja jõukohane liikumisvorm.
Arvestades elanikkonna tervislikku seisundit võiks regulaarse liikumisharrastusega tegeleda
suurem osa Põlvamaa elanikkonnast. Arengustarteegiat koostades leiti, et seni on spordist
tavainimesele antud vale kuvand - liikumine ja sport on tegelikult vaimsuse, sidususe ja
positiivsete väärtushinnangute kandja. Vähesel liikumisharrastusel kolm peamist põhjust:
1. Inimesest endast lähtuvad põhjused - passiivsus, ületöötamine ning terviseteadlikkuse
puudulikkus.
2. Sportimisvõimaluste halb kättesaadavus (puudulik transport, hajaasustus), spordirajatiste
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kohati kehv seisukord.
3. Tegevused ning üritused - infopuudus, ühise rahastusmudeli puudumine ja liigne
projektipõhisus.
Jätkuvalt on tähtis tervisetemaatika integreerimine kõigisse kohaliku elu valdkondadesse. Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure, mis
suurendavad turvatunnet, toimetulekuvõimet, investeerides liikumisharrastust soodustavatesse
ettevõtmistesse ja tehes liikumisharrastustega tegelemise võimalused elanikkonnale kättesaadavaks, suurendame kohaliku omavalitsuse tervisekapitali arengut.
MÖÖDUNUD ARENGUPERIOODI TULEMUSED
Möödunud arenguperioodi olulisteks tulemusteks on:
* liidu kindel koht Eesti spordimaastikul ja maakonna spordielu korraldamisel;
* liit tegutseb tervikliku organisatsioonilise süsteemina - üldkogu, juhatus, palgaline sekretariaat ja tihe koostöö erinevatel tasanditel;
* toimib kõigile osalemist võimaldav, laiahaardeline ja mitmetasandiline võistlus- ja harrastusspordi süsteem;
* maakonna tali-ja suvemängude traditsiooni jätkumine;
* teiste traditsiooniliste spordiürituste läbiviimine;
* võistluste juhendite, võistlussüsteemide korraldamise, üldise infovahetuse taseme paranemine;
* maakonna võistkondade organiseerimine Eestimaa suve- ja talimängudele, Eestimaa
Spordiliit Jõud meistri- ja karikavõistlustele, Eesti Koolispordi Liidu üleriigilistele
finaalvõistlustele;
* koostöö laienemine ning sidemete tugevnemine nii üleriigiliste kui maakonnasiseste
(spordi)organisatsioonidega;
* koostöös erinevate organisatsioonidega on korraldatud mitmeid üleriigilisi võistlusi ja
täiendkoolitusi;
* Põlvamaa Spordi kodulehekülje ja FB töö korraldamine.
ORGANISATSIOONI PÕHIVÄÄRTUSED
Põlva Maakonna Spordiliidu väärtused, millest lähtutakse oma tegevustes on:
Koostöövalmidus – organisatsiooni liikmed väärtustavad koostööd omavahel ja teiste
organisatsioonidega, sest parimate lahendusteni on võimalik jõuda ainult heas koostöös.
Avatus – organisatsiooni liikmete tegevus on suunatud nii sissepoole kui ka väljapoole st.
omatakse aktiivset kontakti erinevate sektorite organisatsioonidega ning ollakse avatud uute
arengule kaasaaitavate projektide käivitamisse ja läbiviimisse ning on valmisolek panustama
nendesse.
Kompetentsus – organisatsiooni poolt pakutav info, teave ja teadmised on usaldusväärsed.
Liikmed, juhatus ja tegevjuhtkond suhtuvad oma töösse professionaalselt ja pühendunult ning
hinnatakse üksteise kompetentseid teadmisi valdkonnas.

5

MISSIOON
Põlva Maakonna Spordiliit on maakonna spordielu arendav, traditsioonidest
lähtuvat spordikorraldust edendav organisatsioon.
VISIOON
Põlvamaal teevad spordiklubid tulemuslikku koostööd. Tänu neile on maakonnas
suurepärased võimalused spordi- ja liikumisharrastusega tegelemiseks. Siin korraldatakse
kõrgel tasemel kultuuri- ja harrastusspordi üritusi, mis loovad elanikes ühtekuuluvustunnet.
Põlvamaalasi iseloomustab aktiivne ja ja terve eluhoiak.
Põlva Maakonna Spordiliidu SWOT analüüs
TUGEVUSED
* Liidu tugevad traditsioonid
* Kvalifitseeritud kaadri olemasolu
* Koostöövalmidus ja avatus teistele
(spordi)organisatsioonidele
* Erineva tasemega spordivõistluste
korraldamise kogemused
VÕIMALUSED
* Rahastamisvõimalused erinevatest
fondidest ja programmidest
* Uute tehnoloogiate rohkus
(ajavõtusüsteem, arvutid
võistluspaikadesse, jm)
* Liikumisharrastuse hoogustumine
kohalikes kogukondades
* Vabatahtlike ressursi olemasolu

NÕRKUSED
* Liidu vajalikkuse tunnetamise
puudulikkus spordiklubide hulgas
* Liikmesklubide passiivsus otsustusprotsessides
* Piiratud rahalised vahendid ja
projekti-põhisus rahastamisel
* Kaadri vananemine klubides
OHUD
* negatiivsete ilmingute ilmsikstulek
spordis – doping, kokkuleppemängud,
jm
* omavalitsuste mõttemaailm pakkuge teenust, aga vahendid
soetage/otsige ise
* rahaliste vahendite (toetuste)
vähenemine
* noorte vähenev huvi
liikumisharrastuse ja spordi vastu

STRATEEGILISED EESMÄRGID ja TEGEVUSED
Tulemuslikuma põhitegevuse organiseerimiseks püstitada kolm konkreetset strateegilist
eesmärki ning näidata ära, millised on nende saavutamiseks vajalikud tegevused:
1. Liikumisharrastuse arengu toetamine
2. Spordiorganisatsioonide arengu toetamine
3. Spordiliidu arendamine organisatsioonina
Eelpool toodud kolme strateegilise eesmärgi saavutamiseks püstitatakse eraldiseisvalt
alaeesmärgid.
1. Liikumisharrastuse arengu toetamise alaeesmärgid:
1.1 Liikumisharrastust edendavate kampaaniate maakondlik kajastamine ja spordiinfo
levitamine.
Koostöö erinevate huvigruppidega (ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, EOK,
spordiklubid, jt) liikumisharrastust edendavate sõnumite edastamisel. Eesmärgiks on sõnumi
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jõudmine võimalikult paljude sihtgruppideni, et mõjutada liikumisharrastusega tegelemise
aktiivsust. Spordiliit ise on sõnumite loomisel aktiivne ning lähtub kohalikust vajadusest ning
teemade aktuaalsusest. Koostööd otsitakse kohaliku meediaga ning tehakse ettepanekuid
sisuliste teemade tõstatamise osas. Tulemuste hindamisel on mõõdikuteks koostööprojektide
arv ja nende maht ning huvigruppide rahulolu.
1.2 Sporditaristu seire ja arengu kavandamine.
Spordivaldkond vajab koordineeritud tegevust ning erinevate huvigruppidega koostööd.
Spordiliidu rolliks on olla asjatundlik vahendaja, strateegiline planeerija ning arvamusliider.
Selleks tehakse koostööd erinevate huvigruppidega valdkondlike vajaduste väljaselgitamisel,
planeerimisel ja spordipoliitika kujundamisel.
1.3 Huvigruppide kaasamine ja rollipõhine rakendamine.
Spordimaastikul tegutseb väga palju erinevate eesmärkide ja tegutsemispõhimõtetega
organisatsioone. Spordiliidu peamiseks huviks nendevahelise sünergia ja koostöö loomine.
Tulenevalt parimatest praktikatest on spordiliidu rolliks leida liikumisharrastuse arendamisel
võimalikult efektiivne koostöömudel, kus iga partner keskendub talle võimetekohasele ning
mõistlikule tegevusele. Spordiliit on valdkondliku huvikaitse korraldaja.
2. Spordiorganisatsioonide arengu toetamise alaeesmärgid:
2.1 Spordiorganisatsioonide koolitamine ja nõustamine.
Spordiliidu huviks on teadlike ja stabiilsete spordiorganisatsioonide arengule kaasa aitamine.
Kuna tase on ebaühtlane, vajavad organisatsioonid tuge tänapäevaste teadmiste omandamisel,
et oma tegevusi tõhusalt ellu viia. Eesmärgiks on jätkusuutliku spordiorganisatsiooni
loomisele kaasa aitamine. Spordiliidu rolliks on olla organisatsioonide arengut toetavaks
tugistruktuuriks.
2.2 Spordiprojektidele toetusvõimaluste leidmine.
Spordiürituste ja teiste projektide kaasfinantseerimiseks rakendab liit vahendite olemasolul
toetusprogramme („Liigu terviseks!“, jt)
2.3 Spordiorganisatsioonide omavahelise koostöö soodustamine
Spordiliit on huvitatud, et spordiorganisatsioonid teevad teadlikult tõhusat koostööd.
Spordiliit on sellise koostöö soodustajaks ja vajadusel vahendajaks. Eesmärgiks on efektiivne
ja rollidest lähtuv koostöö.
3.3. Spordiliidu arendamiseks organisatsioonina püstitatakse järgmised alaeesmärgid:
3.1 Aktiivse liikmelisuse soodustamine ning koostöö erinevate huvigruppidega.
Spordiliidu liikmeskonda kuulub võimalikult palju erinevate spordialade ning tegevustega
Põlvamaa spordiorganisatsioone. Kvantiteet ei ole oluline, küll aga liikmete kvaliteet.
Kvaliteedinäitajaks on liikmete aktiivsus ning kaasa löömine spordiliidu töös ja arendamisel.
Spordiliit on proaktiivne partner erinevate spordiliikumise huvigruppide kaasamisel ning
hoiab aktuaalsetel teemadel tähelepanu. Vajadusel tõstatab teemasid ning korraldab asjast
huvitatute kohtumisi. Spordiliit on maakonnas mainekas valdkonna eestkõneleja. Nõudlus
spordiliidu pakutavate teenuste järele on kõrge. Teenuste arendamisel võetakse arvesse
huvigruppide ettepanekuid ning ootusi. Kõige eelneva taustal lähtub spordiliit tõhusa
kommunikatsiooni loomise põhimõtetest. Põlvamaa spordi ajaloo kogumine.
3.2 Töötajate koolitamine ja motiveerimine.
Spordiliidu kui organisatsiooni kestlikkuse ja arenemise aluseks on motiveeritud ja
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asjatundlikud töötajad. Selleks pakutakse kaasaegset töökeskkonda, motiveerivat töötasu ning
piisaval hulgal täiendkoolitusi.
3.3 Organisatsiooni jätkusuutlik majandamine ning stabiilse rahastamise tagamine.
Spordiliitu majandatakse mõistlikult vastavalt püstitatud eesmärkidele. Sõltuvalt vajadusest
hinnatakse eesmärke ümber ning lähtutakse huvigruppide ettepanekutest ning soovitustest.
Spordiliit on alaliselt tegutsev organisatsioon, kus projektipõhisuse vähendamisel on oluline
roll. Juhtkond teeb tööd stabiilse rahastamismudeli tagamiseks ning kaasab teenuste
arendamiseks ja finantseerimiseks erinevate sektorite organisatsioone.
ARENGUKAVA SEIRE
Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus on koostanud liidu arengukava aastateks 2020 –2025 ja
see on heaks kiidetud Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogul 2.juunil 2020.a.
Arengukava on koostatud kuueks aastaks, kusjuures peale iga lõppenud aastat antakse
hinnang liidu tegevusele ja vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.
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LISA 1
ORGANISATSIOONI PÕHIKIRJALISED EESMÄRGID, ÜLESANDED
Liidu eesmärgiks on spordi ja tervislike eluviiside arendamine ning spordi- ja
liikumsharrastusalase tegevuse koordineerimine Põlvamaal.
Eesmärkide täitmiseks liit:
* Koondab ja ühendab spordist huvitatud juriidilisi isikuid Põlvamaal ja peab liidu liikmete
arvestust;
* Propageerib spordiga tegelemist, terviseteadlikkust ja kaasab spordialaste
mittetulundusühingute kaudu liidu tegevusse erinevate spordialade esindajaid;
* Koostab koostöös maakonna kõigi spordiklubide, -alade ja koolidega Põlvamaa võistluste
juhendid, koordineerib, korraldab ning sõlmib lepinguid nende läbiviimiseks, süstematiseerib
ja jäädvustab võistluste tulemused, komplekteerib ja lähetab Põlvamaa koondisi võistlustele;
* Kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid, teeb koostööd Eesti Olümpiakomitee ja
spordiliitudega, riigiorganitega, kohalike omavalitsustega, mittetulundusorganisatsioonidega,
äriühingutega, üksikisikutega nii kodu- kui välismaal, määrab vajadusel liidu esindajad
teistesse organisatsioonidesse;
* Koondab ressursse ja vahendeid praktilise, metoodilise ja muu abi osutamiseks oma
liikmetele;
* Nõustab Põlvamaa spordiklubisid, ühendusi ja seltse ning nende juhte, treenereid ja
liikmeid;
* Koostab liidu arengukava, aasta tegevuskava ja –eelarve;
* Teeb ettepanekuid ja koostööd Põlvamaa spordiehitiste ekspluateerimise ja rajamise
planeerimisel;
* Autasustab ja teeb asjaomastele asutustele
ja isikutele ettepanekuid sportlaste,
sporditöötajate ja –aktivistide autasustamiseks;
* Edastab spordiinfot meediale;
* Määrab ja eraldab liidu poolt kehtestatud korra alusel stipendiume.
Maakonna spordiliidu kui infokeskuse ülesanded on:
* Spordivõistluste materjalide (kalenderplaanid, võistlusjuhendid, võistlusprotokollid,
võistlusmäärused jt) koondamine, koostamine, tutvustamine ja säilitamine;
* Koostöö Eesti Spordiregistri väljaarendamisel (spordiklubide jt spordiorganisatsioonide
andmebaas; spordirajatiste ja tervisespordiradade registri pidamine, treenerite ja kehalise
kasvatuse õpetajate andmebaasi pidamine);
* Info vahendamine (noor)sportlaste terviseuuringute korraldamise kohta;
* EOK jt organisatsioonide poolt välja antud spordi- ja liikumisharrastuse teabekirjanduse
tutvustamine, spordi raamatukogu väljaarendamine;
* Liikumisharrastuse vajadusest teavitamine maakonna elanike hulgas;
* Liikumisharrastuses osalejate nõustamise korraldamine.
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LISA 2
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIDU LIIKMED
Põlva Maakonna Spordiliidul on liikmeid seisuga 01.01.2020 .a. 23 spordiklubi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

80165092
80155550
80038011
80139597
80214212
80078176
80016512
80031013
80081834
80041579
80093547
80084330
80068621
80155294
80072344
80046542
80055854
80144888
80084732
80134884
80365661
80367826
80337630

Ahja valla Spordiklubi Siplegas
Spordiklubi Mumuu
Kanepi Spordiklubi
Spordiklubi Sun Dome
Laheda Spordiklubi
Mooste valla Spordiklubi Mõis
Orienteerumisklubi Põlva Kobras
Põlva Jalgpalliklubi Lootos
Põlva Käsipalliklubi
Põlva Laskespordiklubi
Põlva Maadlusklubi Lapiti
Põlva Male-Kabeklubi
Põlva Matkaklubi
Põlva Terviseklubi
Spordiklubi Serviti
Põlva Tenniseklubi
Räpina Spordiklubi
Spordiklubi Verko
Võrkpalliklubi Volly
Vastse-Kuuste Spordiklubi Känguru
MTÜ Jäälind
Spordiklubi Traps
Eesti Tõukerattaliit
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LISA 3
KOOSTÖÖPARTNERID
Kultuuriministeerium http://www.kul.ee/
Eestimaa Spordiliit Jõud http://www.joud.ee/
Eesti Olümpiakomitee http://www.eok.ee/
Eesti Koolispordi Liit http://www.koolisport.ee/
Kultuurkapital, Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp
Eesti Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus http://www.spordiinfo.ee/
Ühendus Sport Kõigile http://www.sportkoigile.ee/
Põlvamaa kohalikud omavalitsused
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Spordiorganisatsioonid (spordiklubid, -seltsid)
Põlva Spordikool https://polvaspordikool.weebly.com/
Räpina Spordikool https://spordikool.rapina.ee/
Ajaleht Lõuna-Eesti Postimees
Marta FM Raadio
Põlvamaa infoportaal https://www.polvamaa.ee/#
Põlvamaa Spordiliidu FB https://www.facebook.com/polvaSL
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