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EESTI MALELIIDU 
 

ARENGUKAVA AASTATEKS  
2014-2018 

 
MISSIOON 
 
EML missiooniks on tagada ala kandepinna laienemine ning male populaarsuse 
tõus, aidata kaasa male rahvusvahelise edu saavutamisele, laste vaimne 
arendamine läbi male ja Eesti malekoolkonna loomine viieteist aasta perspektiivis. 
 
 
 
VISIOON 
 
EML on ühendus, kes aktiivselt osaleb Eesti spordielu arendamisel ning teeb selleks 
koostööd erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, Eesti Olümpiakomitee, 
ülikoolide ning riigi-, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega, et anda 
oma liikmesklubidele maksimaalne tugi ala arendamisel ja püstitatud sportlike 
eesmärkide saavutamisel. 
 
Eesti Maleliidu pikaajaliseks eesmärgiks on olla Eestis harrastatavuselt (igal tasemel 
ja vanuses harrastajate ja võistluste arv) üks edukamaid ja populaarsemaid 
spordialaliite (TOP 5). 
 
Saada aastaks 2018 Põhjamaade ja Baltimaade juhtivaks maleriigiks. 
 
Korraldada Eestis vähemalt igal aastal üks FIDE või ECU kalenderplaanis olev 
rahvusvahelisel tasemel võistlus ning vähemalt iga kolme aasta tagant 
rahvusvaheline tiitlivõistlus.  
 
 
 
VÄÄRTUSED 
1) pikaajaline traditsioon - Paul Keres on valitud Eesti 20.sajandi sportlaseks 
2) andekas järelkasv 
3) suur harrastajate hulk, geograafiliselt lai kandepind ning pikaealisus ala 
harrastamisel 
4) rahvusvaheline kogemus 
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HETKEOLUKORD 
 

PÕHIANDMETE 

ÜLEVAADE 
 

Eesti Maleliidu liikmeskonda kuulub 43 spordiklubi/ühendust, 
mille põhitegevuseks on male arendamine. Eesti 
spordiregistri andmetel on males harrastajaid 2012.aasta lõpu 
seisuga ligikaudu 3700, millega male on harrastatavuselt 
Eestis kümne enim harrastatava spordiala hulgas. 
Eesti Maleliidus töötab üks põhikohaga tegevjuht ning osalise 
ajaga raamatupidaja. Projektipõhiselt on tegevusse kaasatud 
IT-spetsialist, reitingute arvestaja ja noortekoondise treenerid. 
Eesti reitingute tabelis on 2556 maletajat, kellest aktiivset 
maletaja litsentsi omab 380 mängijat. 
Eesti noormaletajad   on võitnud rahvusvahelistelt 
tiitlivõistlustelt medaleid järjest viimasel kuuel aastal (aastatel 
2008-2013 on võidetud Euroopa noorte kiir- ja välkmale MV-lt 
kokku üle 30 medali).  
 

 

 

MEIE 
TUGEVUSED 

1. Tugevad traditsioonid (malelegend Paul Keres) 
2. Noorte saavutused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 
3. Malehuviliste vajadusi arvestav ja mitmekülgne 

võistluskalender, toimiv reitingute ja kohtunike 
süsteem. 

4. Male harrastamine ei nõua suuri kulutusi ning ei oma 
vanuselisi piire ja malet on võimalik mängida igal 
tasemel harrastusmänguna. 

5. Infotehnoloogia võimalused - maletajad on harjunud 
internetti kasutama ja info levitamine ei ole keeruline. 

6. Paul Kerese Malemaja olemasolu 
7. Oleme suutnud kaasata maleturniiridele kõigist 

vanustest maletajaid ja luua ka erinevatele vanustele 
omavahelise võrdluse võimaluse. 

8.  Lisaks suurtele linnadele mängitakse malet ka 
väikestes kohtades ja see on traditsiooniliselt valdade 
(ka linnade) talimängude kavas. 
 

 

MEIE 
NÕRKUSED 

1. Mitteolek olümpiaaladega ühes nimekirjas 
2. Sisekonfliktid ja vähene koostöövalmidus (treenerid, 

klubid, tippmaletajad, jne) 
3. Tippspordi määratlematus ja saavutusspordi 

pikaajalisus 
4. Noorte tulemuslikkuse liigne väärtustamine 
5. Kaadri vananemine 
6. Oma spetsialistide alaväärtustamine (rahastamine) 
7. „Maailmanimede“ puudumine 
8. Male vähene viimine kaasaegsesse 

massikommunikatsiooni 
 

 

KESKKONNA 
VÕIMALUSED 

1. Male „sidumine“ loodusteadustega, male 
kooliprogrammis 

2. Male kui aktiivne vaba aja sisustamise võimalus 
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3. Internet, kaasaegsed tehnoloogiad 
4. Tippmaletajate kompetentsi kaasamine noorte 

treeningprotsessi 
5. Male kui kultuuri ja turismi osa 

 

 

KESKKONNA 
OHUD 

1. Male ei ole OM-ala, seega rahastamine ebastabiilne ja 
majanduslik ebakindlus 

2. Vähene atraktiivsus, meedia huvi puudumine 
3. Male internetis, arvutimängud – võimaluste paljusus 
4. Omavahelised suhted ja konkurents alade vahel 
5. Uute (noorte) treenerite pealekasvu puudumine, sest 

puuduv treenerite stabiilne rahastamine riiklikul ja KOV 
tasandil 
 
 

STRATEEGILISED ARENGUVALDKONNAD ON 
 

1) Noortesport ja tippsport 
- erinevate vanuseastmete koondiste ettevalmistamine tiitlivõistlusteks 
 

2) Male kui spordiala kandepind 
- male kohustusliku õppeainena kooliprogrammis 
- noortesport, üliõpilassport, klubisport  

 
3) Harrastussport 

- male kui vaimset aktiivset tegevust pakkuva harrastuse propageerimine ja 
arendamine; 

- maleturniiride ja –ürituste läbiviimine igas piirkonnas; 
- tavaharrastajatele suunatud maletegevuse edendamine. 

 
4) Maletreenerite, -õpetajate ja -kohtunike koolitamine 

- kaasaegsete treeningmeetodite väljatöötamine ja viimine igapäevasesse 
treeningprotsessi; 

- rahvusvaheliste kogemuste tutvustamine ja talletamine; 
- tegevmaletajate kaasamine noorte treeningprotsessi. 

 
 
 
STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 

1) Noortesport ja tippsport 
Eesmärgid 
- Eesti (noorte) oma  malekoolkonna loomine pikemas perspektiivis; 
- Tippsportlaste (sh. noorte) mitmeaastase ettevalmistustsüklite ja 

individuaalsete treeningkavade koostamise metoodika väljaarendamine ja 
rakendamine; 

- Tippsportlaste toetamise süsteemi väljatöötamine ja sidumine koondise 
rahastamissüsteemiga; 

- Iga-aastaste rahvusvaheliste turniiride korraldamine Eestis; 
- Alale peasponsori leidmine. 

 
Edu strateegia 
- Treenerite koolitamine ja motiveerimine; 
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- Tipp – ja noormaletajate mitmeaastase ettevalmistusmudeli loomine; 
- Võistlus- ja treeningvõimaluste parandamine (sh. rahvusvaheliste 

suurvõistluste korraldamine); 
- Lähinaabritega läbikäimise suurendamine võistluskalendrite koostamisel 

ning koostöö parandamine turniiridel osalemisel;  
- Tegevmaletajate kaasamine noorte treeningprotsessi; 
- Koostöö meediaga. 

 
 
 

2) Male, kui spordiala kandepind 
Eesmärgid 
- Male kui spordiala kandepinna laiendamine harrastajate arvu ja 

geograafiliste keskuste mõttes; 
- Kohustusliku õppeainena male viimine kooliprogrammi; 
- Lastele ja noortele male muutmine atraktiivseks ning selle harrastamine 

prestiižseks. 
 

Edu strateegia 
- Kodu, kooli, klubide ja alaliidu koostöö noorte toomisel ja hoidmisel male 

juures; 
- Koostöö riigi- ja kohalike omavalitsustega male algõpetuse vajalikkuse 

teadvustamisel ning rahastamisel; 
- Pilootprojektide analüüsimine ja võimalikult kiire laiendamine – 

metodoloogia levitamine jne. 
- Koolidevahelise võistlussüsteemi loomine erinevates vanuseklassides; 
- Erinevate põlvkondade maletajate kaasamine ühtsesse treeningprotsessi; 
- Eesti noortekoondise kui institutsiooni  käivitamine ja parimate võimalike 

treenerite ja vahenditega tagamine. Järelkasvukoondise ettevalmistuse töö 
parandamine; 

- Kohalikul tasemel tegutsevate klubide optimaalse majandamise mudelite 
väljatöötamine ja tegevusele kaasaaitamine; 

 
 

 
3) Harrastussport 

Eesmärgid 
- Maleharrastusega tegelemiseks võimaluste loomine kodukoha lähedale ja 

maakonnakeskustes regulaarsete harrastajatele suunatud sarjade 
käivitamine ning maakonna meistrivõistluste väärtustamine; 

- Harrastajatele suunatud võistluste ja võistlussarjade korraldamine 
piirkondades; 

- Kohvikumale taaselustamine, samuti peresisene mängimine erinevate 
põlvkondade vahel; 

- Malet propageerivate ürituste korraldamine (näit. simultaanid).  
 

Edu strateegia 
- Aktiivne ja eesmärgipärane koostöö kõigi era ja avalike institutsioonidega, 

sh. meediaga püstitatud eesmärkide saavutamiseks;  
- Paul Kerese mälestusfestivalide traditsiooni taaselustamine; 
- Kohalike malekuulsuste mälestussarja loomine harrastajatele  igas 

maakonnas; 
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- tehnilise baasi invertariseerimine ja toetamine Eesti Maleliidu poolt, sh. 
maleprogrammide hulgiost ja kasutusõigus klubidele,  malendite, 
malekellade ja malelaudade soetamise toetamine, jms. 
 
 
 

4) Treenerite ja kohtunike koolitamine 
Eesmärk 
- Tagada kõrge kvalifikatsiooniga ja motiveeritud treenerite ja kohtunike 

olemasolu ja pidev järelkasv; 
- Tagada järjepidev maleõpetajate kaadri, kes juhendavad huviringides 

malet ning annavad kooliprogrammis maletunde, koolitamine ning 
täiendamine. 

 
Edu strateegia 
- Tervikliku koolitussüsteemi toimimise tagamine;  
- Pideva enesetäiendamise vajalikkuse teadvustamine; 
- Rahvusvaheliste koolituste korraldamine ja tippteadmiste vahendamine; 
- Motivatsioonisüsteemi loomine maletreeneritele, -õpetajatele ja –

kohtunikele. 


