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Sissejuhatus
Tartumaa Spordiliit (edaspidi spordiliit) on Tartu maakonnas tegutsev valdkondlik
katuseorganisatsioon, mille eesmärkideks on:
1. Propageerida ja edendada sporti ja tervislikke eluviise Tartu maakonna elanike
hulgas.
2. Arendada liikmesklubide ja koostööpartnerite ühistegevust.
3. Aidata kaasa EOK strateegiliste eesmärkide elluviimisel Tartu maakonnas.
Spordiliitt on organisatsioon, mis tegutseb oma liikmete ja spordiliikumise arengu huvides.
Läbi spordiliidu tegevuse peab jätkuvalt paranema liidu liikmete koostöövõime, partnerlus
omavalitsustega, spordiorganisatsioonidega ja teiste organisatsioonidega.
Käesolev arengukava määratleb spordiliidu arengu eesmärgid, mis on aluseks
tegevussuundade ja detailsete tegevusplaanide väljatöötamiseks. Samuti on eesmärgiks
sõnastada spordiliidu missioon ja visioon ning kujundada ühine arusaam spordiliidu
ülesannetest ja arengusuundadest, et tagada spordiliidu stabiilne areng. Arengukava on
koostatud aastateks 2021-2025 ning on kinnitatud spordiliidu liikmete poolt 1. detsembril
2020. aastal toimunud üldkogu otsusega. Arengukava koostamisel on lähtutud Tartumaa
Spordiliidu põhikirjast ja Tartumaa Spordiliidu arengukavast 2016-2020.
Arengukava on koostatud viieks aastaks, kusjuures peale igat lõppenud aastat antakse
tegevusele hinnang ning vastavalt vajadusele viiakse sisse muudatused.
Arengukava koostati ajavahemikul september 2019-november 2020. Arengukava
koostamisse kaasati kõik seotud osapooled, sh juhatus, spordiliidu liikmeklubid, kohalikud
omavalitsused, katuseorganisatsioonid. Arengukava koostamise protsessi raames viidi läbi 5
arutelu, kus arutati läbi teemavaldkondade lõikes senised saavutused, tugevused ja
probleemid ning lepiti kokku peamised fookused järgnevaks viieks tegevusaastaks.
Arengukava kinnitamisele eelnes 28. septembril 2020.a SWOT-analüüsi arutelu spordiliidu
liikmetega ning kohtumised Tartumaa kohalike omavalitsuste juhtide ja sporditöötajatega.
Arengukava lähtub riiklikust spordi arengustrateegiast „Eesti spordipoliitika põhialused 2030
aastani“, Tartumaa ja Tartu linna arengustrateegiatest, spordiliidu liikmete huvidest ning
teiste peamiste huvigruppide ootustest.

1 Mõisted
Sport - on igasugune kehaline tegevus, milles osaletakse organiseerimatult või organiseeritult
ning mille eesmärk on näidata või parandada kehalist vormi ja vaimset heaolu, tekitada
sotsiaalseid suhteid või saavutada erineva tasemega võistlustel tulemusi.
Liikumisharrastuse all mõistetakse kehalist koormust andvat ja seeläbi kehalist
vormisolekut taotlevat või meelelahutuslikku liikumist ning sportlike kehaliste harjutuste
sooritamist. See määratlus kattub põhiosas rahvusvahelise mõistega sport kõigile (sport for
all) ning ei sisalda saavutusspordi (tipp- või võistlussport) mõõdet.
Kehaline aktiivsus (physical activity) – keha mis tahes liikumine, mis on põhjustatud
lihastööst ning mis põhjustab suuremat energiakulu kui organismi põhiainevahetuse
(rahulolekutaseme) energiakulu. Mitmesugune tegevus alates organiseeritud sporditegemisest
kuni tööl või koolis käimiseni või vabaõhutegevuseni.
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Spordiorganisatsioon on laiemas mõistes üldnimetus organiseerunud ja ühinenud
spordiliikumises osalevate organisatsioonide, ühenduste, asutuste ja institutsioonide
koostöövõrgustikule. Spordiorganisatsioon kitsamas mõistes on spordi arendamiseks asutatud
eraõiguslik juriidiline isik: mittetulundusühing, sihtasutus või äriühing, sh spordiklubi,
spordiselts või -ühendus, maakonna või linna spordiliit, spordialaliit, rahvuslik
olümpiakomitee.
Spordiklubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine.
Maakond on Eesti administratiivsete allüksuste esimeseks tasemeks
Maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku
olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada
maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.
Spordialaliit on spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala
rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab ja
kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.
Eesti Spordiregister – riigi infosüsteemi kuuluv spordi andmekogu.
SWOT-analüüs - lihtne ja kiire abivahend organisatsiooni strateegilise positsiooni
hindamiseks. Põhimõtteks on teadmine, et strateegia peab tagama kooskõla ettevõtte
sisemiste omaduste ja väliskeskkonna vahel.
Visioon - tulevikupilt, arusaam organisatsiooni tulevikust, kuhu tahetakse jõuda mingi aja
jooksul. Visioon peab olema lühike, konkreetne ja üheselt mõistetav.
Missioon - põhjendus organisatsiooni olemasolule, selle keskne idee ehk vastus küsimusele,
miks ja kelle jaoks me olemas oleme, miks meie mittetulundusühendust üldse vaja on?
Missioon peab lähtuma sihtgrupist, olema konkreetne ja igaühele selgesti arusaadav.

2 Tartumaa Spordiliit
2.1 Ajalugu
Tartu Maaspordi Liit moodustati 15. oktoobril 1990. aastal ja on 1932. aastast Tartumaal
erinevate nimede all tegutsenud maaspordiorganisatsiooni õigusjärglane. Uus, 2007. aastal
valitud nimekuju “Tartumaa Spordiliit”, arvestab praeguseks välja kujunenud olukorda
Tartumaal ja vastab paremini liidu tegevusele ja strateegilistele eesmärkidele.

2.2 Tänapäev
Tänasel päeval töötab Tartumaa Spordiliit infokeskusena kõigi Tartu maakonna
spordiorganisatsioonide ja sporditöötajate (kehalise kasvatuse õpetajad, treener-juhendajad,
spordiklubide töötajad, kohtunikud, toetajad, jt.) ning sportlaste, spordiveteranide ja kõigi
spordihuviliste jaoks. Eesti Spordiseadus annab maakonna spordiliidule õigused
maakondlikul tasandil sporti korraldada.
Oluliseks tegevuseks on maakonna spordikalendri koostamine, sest see koondab kogu
maakonnas toimuvate spordiürituste alase teabe. Samuti selle info edastamine huvigruppidele
ja meediale.
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Pädevuse piirides tegeletakse spordiliidus spordiorganisatsioonide ja omavalitsuste
nõustamisega.
Spordiliit koordineerib spordiürituste korraldamist, eesmärgiga kaasta spordiklubisid ja tõsta
seeläbi ürituste kvaliteeti.
Olulisteks tegevusteks on veel erineva spordialase info jagamine ning turundustegevus.
Lisaks enda turundamisele võiks spordiliit läbi erinevate kanalite (Facebook, koduleht) olla
ka väikeste spordiklubide turunduskanaliks.
Tegeletakse ka koolituste korraldamise ja vahendamisega liikmesklubidele. Kindlasti ei ole
siinkohal vaja tegeleda spetsiifiliste koolitustega spordialade lõikes, kuna sellega tegelevad
spordialaliidud. Pigem nähakse, et spordiliidul oleks võimekus läbi oma partnerite koolitusi
algatada ja viia asjast huvitatud osapooled kokku. Spordiliit ise saaks korraldada kõikide
spordialade üleseid ja kõigile kasulikke spordikoolitusi. Selline tegevus annab panuse
spordiklubide arenemisse ja seejärel leiavad nad juba ise initsiatiivi veelgi edasi areneda.

2.3 Struktuur ja juhtimine
Vastavalt Tartumaa Spordiliidu põhikirjale on spordiliidu kõrgeimaks organiks liikmete
üldkoosolek. Liidu tegevust juhib 1-8-liikmeline juhatus, mis valitakse 5 aastaks.
Spordiliidu majandustegevuse ja asjaajamise üle teostab järelevalvet 3-liikmeline
revisjonikomisjon. Liidu palgaliseks tööorganiks on büroo.

2.4 Liikmeskond ja koostööpartnerid
Tartumaa Spordiliidul on 52 liiget (Lisa 1). Liidu liikmeteks võivad olla juriidilise isiku
õigustes mittetulundusühingud (spordiklubid, -seltsid jt ühendused), kes tunnistavad ja
täidavad liidu põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ja täidavad oma lepingulisi
kohustusi liidu ees.
Liimete näol on tegemist väga erinevate alade arendajatega. Näiteks on esindatud
kergejõustik, murdmaasuusatamine, jalgpall, korvpall, jalgrattasport, moto- ja autosport,
veemoto, laskesport, maadlus jpt spordialad. Enim liikmeid on seotud mitme spordialaga
üheaegselt.
Spordiliidu teeb koostööd nii avaliku kui ka erasektoriga. Maakonnasiseselt tehakse koostööd
Tartumaa Omavalitsuste liidu, kohalike omavalitsuste, Tartu linna ja nende spordiklubide
ning Tartumaa haridusasutustega. Üleriigiline koostöö toimub Eesti Olümpiakomitee,
Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eestimaa
Spordiliit Jõud, Eestimaa Koolispordi Liidu ja teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonidega.

2.5 Finantseerimine
Spordiliitu finantseeritakse peamiselt avaliku sektori ja erasektori osalusega partnerite (sh
erinevad fondid nagu Eesti Kultuurkapital, LEADER-tegevusgrupid, kohaliku omaalgatuse
programm jt) poolt, kes on huvitatud kohalikele elanikele sporti- ja tervist edendavate
teenuste võimaldamisest. Kuna avaliku sektori rahastus moodustab üle poole tuludest, on
spordiliit avaliku sektori valitseva mõju all.
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kohalikud omavalitsused;
23000; 19%

spordivõistluste osavõtumaks;
15000; 12%

liikmemaksud; 420; 0%

projektitegevus; 25290; 21%

ministeeriumid; 54727; 45%

muud tulud; 2440; 2%

Joonis 1. Tartumaa Spordiliidu tulud 2019. aastal (tulu, osakaal tuludest)
Tuludest suurima osakaalu (joonis 1) moodustab riigi poolne toetus läbi ministeeriumite
(peamiselt kultuuriministeerium, vähemal määral ka haridus- ja teadusministeerium).
Väiksemal määral teenib spordiliit sihtotstarbelisi vahendeid enda korraldatavatest üritustest.
Tähtis osa eelarves on ka kohalike omavalitsuste toetusel, mis 2019. aastal oli 23 000 eurot.
Lisaks toetavad omavalitsused ka suve- ja talimängude ning teiste spordiürituste omaosaluse
tasumist, mis tähendab, et tegelikkuses on omavalitsuste toetus suurem kui eelpool mainitud.
Spordiliidu eelarvetegevuse peamised kulukategooriad on tööjõu- ja bürookulud, spordi- ning
projektitegevus.
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koolitus; 200; 0%

muud kulud; 3800; 3%
tegevuskulud spordiklubidele; 21000; 17%
palgafond; 37337; 31%

büroo; 20910; 17%
projektitegevus; 6600; 5%

sporditegevus; 31030; 26%

Joonis 2. Tartumaa Spordiliidu kulude jaotus 2019. aastal (kulu suurus, osakaal kuludest)
Spordiliidu suurimateks kulukategooriateks (joonis 2) on tööjõu- ja bürookulud,
sporditegevuse kulud ja tegevuskulud spordiklubidele. 2019. aastal moodustas palgafond
37 337 euroga 31% kuludest ning bürooga seotud kulud olid 20 910 eurot (17% kuludest).
Suur osa kuludest 31 030 eurot, mis on 26% kuludest kulus sporditegevuse korraldamisele.

3 Tartumaa Spordiliidu hetkeolukord (SWOT-analüüs)
Eesti Spordiregistri andmetel (seisuga 1. november 2020) tegutseb Tartu maakonnas ja Tartu
linnas 311 spordiorganisatsiooni, millest enamik tegeleb ka võistlusspordiga ja 50
spordikooli. Spordiorganisatsioonides ja spordikoolides treenib kokku 25 033 harrastajat.
Kutsekvalifikatsiooniga treenereid on spordiregistri andmetel 517. Kehalise kasvatuse
õpetajaid on maakonnas 173. Eesti Spordiregistri spordiobjektide alamandekogu andmebaasis
on Tartu maakonnas 385 spordiobjekti.
Korraldatakse mitmeid erinevaid spordiüritusi nagu näiteks Tartumaa tali-, suve- ja
sügismängud, Tartumaa meistrivõistlused erinevatel spordialadel.
Mõistmaks organisatsiooni olemust, hinnata tema jätkusuutlikkust ja potentsiaali, tuleb
keskenduda võtmetegurite analüüsile. Organisatsiooni positsioneerimiseks ja
konkurentsieeliste selgitamiseks turul kasutati SWOT-analüüsi meetodit. S (strenghts)
tähendab sisemisi tugevusi, W (weaknesses) sisemisi nõrkusi, O (opportunities) väliseid
võimalusi ja T (threats) väljast lähtuvaid ohte ning riske.
Spordiliidu SWOT-analüüs viidi läbi 28. septembril 2020. aastal, kus osales 16 liikmesklubi.
Liikmed jagunesid 4 grupiks ning töötasid üheselt analüüsi koostamiseks.

3.1 Tugevused
Tugevused, SWOT-analüüsi mõistes, on organisatsiooni sisemised ressursid, mis on aidanud
missiooni täitmisel ning toetavad tulevikus visiooni elluviimist. Tartumaa Spordiliidu
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tugevusteks on tugevad ja pikaaegsed traditsioonid, toimiv väljakujunenud kalenderplaan ja
võistlussüsteem. Kindlasti pole ka vähem tähtsateks tugevusteks kogemustega tegevtöötajad,
mis on loonud spordiliidust väga stabiilse organisatsiooni. Edu aitab tagada ka stabiilne
finantseerimine ning võimalus finantseerida vastavalt vajadusele.
Stabiilset finantseerimist aitavad tagada Tartumaa Omavalitsuste Liit, kohalikud
omavalitsused ning riik.

3.2 Nõrkused
Sisemiste nõrkuste kaardistamisel tuleb aru saada, et need on organisatsiooni nõrkused, mis
võivad saada takistuseks missiooni täitmisel ning eesmärkide saavutamisel. Tartumaa
Spordiliidu liikmed on nõrkustena välja toonud vähese mainekujunduse, vähene reklaam (nii
ürituste kui ka organisatsiooni enda), rahaliste vahendite nappuse ja projektipõhise
finantseerimise. Vähese mainekujunduse ning vähese reklaami all peeti eelkõige silmas
spordiliidu kodulehe väljanägemist ja sellelt info ülesse leidmise keerukust ning puudulik
sotsiaalmeedia kasutamine, mis tänapäeval on väga oluline turunduskanal.
Kui tugevusena toodi välja suure kogemuspagasiga tegevtöötajad, siis nõrkusena nähakse
uute tegijate vähest esile kerkimist nii võistluste korraldamise kui ka muude teemade puhul
spordiliidus.
Spordiliidu ülesanded on senini olnud suuresti spordivõistluste korraldamisega seotud, kuid
nähakse, et sellega võiks rohkem tegeleda liikmeklubid ise. Samas on nõrkusena ära
nimetatud ürituste korraldamiseks vajaliku väljaõppe puudumine (koolitused kohtunikele,
spordiürituse läbiviijale). See nõrkus on sihipärase tööga võimalik lihtsasti enda tugevuseks
pöörata. Spordiliidu liikmed tunnevad, et spordiliit ei kaasa oma tegevustesse piisavalt
spetsialiste. Püüdes muuta oma nõrkusi (mainekujundus, reklaam, koolitused) tugevusteks
saaks ühtlasi ka selle murekoha lahendatud.

3.3 Võimalused
Võimalused on soodsad väliskeskkonna poolt pakutavad tegurid, mis aitavad saavutada
seatud eesmärke ja aitavad oskuslikul rakendamisel organisatsioonil areneda. Võimalustena
nähakse juba olemasolevaid ja ka uusi rahvusvahelisi suhteid, teadusasutuste kaasamist enda
tegevustesse, aktiivsemat koostööd spordi alaliitudega. Samuti on spordiliidul võimalus
areneda ning saada uusi aktiviteete kui uued spordiklubid liituvad Tartumaa Spordiliiduga
(uued nägemused, kogemused). Maakonna spordipoliitika kujundamisel on kindlasti vajalik
tihedam koostöö Tartu linna spordiliiduga ning kõigi Tartumaa kohalike omavalitsustega.
Varasemalt on olnud koostöö kohalike omavalitsustega pigem tagasihoidlik ning see on
käinud läbi Tartumaa Omavalitsuste Liidu, kuid arengukava koostamise käigus külastati
kõiki Tartu maakonna kohalikke omavalitsusi ning lepiti kokku edaspidises tihedamas
koostöös. Samuti nähakse liikmete poolt suure võimalusena spordiliidu arenemisel kaasata
enam aktiivseid huvilisi, kollektiive, firmasid, kes on huvitatud inimese tervise tugevdamisest
läbi spordi.

3.4 Ohud ja riskid
Väliskeskkonnast tulevad ohud ja riskid pärsivad organisatsiooni tööd. Väljastpoolt tulevate
ohtudena märgitakse ära rahavastiku vananemist ja üldist tervisliku seisundi halvenemist,
noorte vähest huvi üleüldise liikumise ja spordi vastu, kiirelt muutuvat seadusandlust ja
poliitikat riigis üldiselt, suurt konkurentsi erinevate vabaaja veetmise võimalustele.
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4 Missioon
Tulenevalt aruteludest kohalike omavalitsuste, liikmeklubidega ja spordiliidu juhatusega
sõnastatakse spordiliidu missioon järgmiselt:
„Tartumaa spordiliit on maakonnas tunnustatud koostööpartner spordi- ja
liikumisharrastuses.“

5 Visioon 2025
Visioon on tulevikupilt, arusaam organisatsiooni tulevikust, kuhu tahetakse jõuda mingi aja
jooksul. Tegemist on kõige suurema eesmärgiga, milleni jõudmiseks kasutatakse pika- ja
lühiajalisi eesmärke.
Tulenevalt aruteludest kohalike omavalitsuste, liikmeklubidega ja spordiliidu juhatusega
sõnastatakse spordiliidu visioon aastaks 2025 järgmiselt:
„Tartumaa spordiliit on aastaks 2025 juhtiv spordi- ja liikumisharrastuse edendaja
maakonnas.“

6 Strateegilised eesmärgid ja lahendused
Eesmärk 1 – koordineeritud maakonna spordisüsteem.
Erinevates vanuseastmetes inimestele on loodud Tartu maakonnas toimiv liikumisharrastuse
ja võistlusspordi süsteem, mis kaasab iga aasta järjest enam korrapäraselt
liikumisharrastusega tegelejaid.
Alaeesmärk 1 - maakondlike liikumisharrastus edendavate tegevuste
koordineerimine.
Selleks tehakse koostööd erinevate huvigruppidega nii riiklikul kui ka kohalikul
tasandil. Eesmärgiks on liikumise vajalikkuse sõnumi jõudmine võimalikult paljude
sihtgruppideni. Spordiliit on aktiivne liikumisharrastuse sõnumite loomisel arvestades
kohalikke vajadusi ning aktuaalseid teemasid piirkondades.
Alaeesmärk 2 – spordiliit ja spordiorganisatsioonid teevad tõhusat koostööd
üldhariduskoolidega.
Koostöö tihendamine spordiliidu, spordiorganisatsioonide ja üldhariduskoolide vahel
laste liikumisharjumuste kujundamiseks.
Alaeesmärk 3 - sporditaristu ülevaade ning selle arengu kavandamine.
Spordiliit on vahendaja ja strateegiline planeerija. Koostöö erinevate huvigruppidega
selgitab välja valdkondlikud vajadused. Spordiliidul on juhtroll maakondlikul
spordipoliitika kujundamisel.
Eesmärk 2 – võimekad, motiveeritud ning elujõulised maakonna spordiklubid
(maakonna spordiorganisatsioonide arengu toetamine)
Alaeesmärk 1 – jätkusuutlikumad ja professionaalsemad spordiorganisatsioonid
läbi koolituste ja nõustamiste.
Spordiliidu eesmärgiks on jätkusuutlike spordiorganisatsioonide loomisele,
arendamisele kaasaaitamine olles nende arengut toetavaks tugistruktuuriks.
Spordiorganisatsioonide tase on väga ebaühtlane ning sageli vajatakse väga erinevat
tuge oma tegevuste tõhusamal elluviimisel.
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Alaeesmärk 2 – spordiliit ja spordiorganisatsioonid teevad teadlikult tõhusat
koostööd.
Spordiliidu eesmärgiks on spordiorganisatsioonide omavahelise sünergilise koostöö
soodustamine ja tugevdamine.
Alaeesmärk 3 – stabiilsem spordiürituste ja teiste projektide finantseerimine.
Spordiliit jagab informatsiooni leitud toetusprogrammidest, millest võimalik
spordiürituste ja teiste projektide kaasfinantseerimiseks vahendeid saada.
Eesmärk 3 – spordiliidu arendamine
Alaeesmärk 1 – koostöö erinevate huvigruppidega
Spordiliidu arenemise eesmärgil võetakse arvesse erinevate huvigruppide
ettepanekuid ning ootusi.
Alaeesmärk 2 – aktiivse liikmelisuse soodustamine
Liikmeskonda kuulub võimalikult palju erinevate spordialade esindajad Tartumaalt.
Liikmete arv ei ole näitaja, küll aga nende kvaliteet ehk võimekus olla aktiivne ning
lüüa kaasa spordiliidu töös ja arendamises.
Alaeesmärk 3 – koostöö tugevdamine Tartu Spordiliiduga
Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus aset leidnud muutused muutsid ka Tartumaa
omavalitsuste piire. Endine Tähtvere vald sai Tartu linna osaks. Spordiliidu
arenemisel võetakse operatiivselt arvesse jätkuva riigireformiga aset leidvaid muutusi
ja uusi sünergilisi võimalusi ning kujundatakse dünaamiliselt spordiliidu
arengumuutusi. Eriline tähelepanu on seejuures koostööl Tartu Spordiliiduga.

7 Arengukava elluviimine ja hindamine
Spordiliidu arengukava kinnitab üldkoosolek. Arengukava koostamise, täiendamise,
elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks on juhatus. Vastutavaks
koordinaatoriks on tegevdirektor. Arengukava elluviimise ja täiendamisse kaasab spordiliidu
juhatus liikmesklubisid ja vajadusel teiste huvigruppide ning koostööpartnerite (nt KOV)
esindajaid. Spordiklubi juhatus analüüsib ja täiendab arengukava igal aastal hiljemalt 1.
detsembriks. Tegevdirektor esitab spordiliidu juhatusele iga aasta 1. detsembriks tegevuskava
täitmise aruande arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise ning meetme tulemuslikkuse
kohta ning järgmise tegevusaasta uue tegevuskava.
Vajadusel teeb juhatus ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks. Arengukava muudatused
valmistab ette tegevdirektor ja esitab juhatusele. Arengukava muudatused kinnitab
üldkoosolek.
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8 Lisad
Lisa 1 Liikmesklubide nimekiri (seisuga 01.11.2020)
Klubi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
11

Bruno Junk Käimisklubi
Eesti Maaülikooli Spordiklubi
Eesti Mõttespordi Selts
Elva Jalgrattaklubi Velorõõm
Elva Laskespordiklubi
Elva Spordiliit
Elva Suusaklubi
Jahtklubi Merekotkas
Maadlusklubi Jaan
MTÜ AOK Arendus
MTÜ Elva Jahilaskeklubi
MTÜ Iluuisutamisklubi "Tartu"
MTÜ Jess
MTÜ Jõusport
MTÜ Koerteklubi Säde
MTÜ Korvpalliklubi Ülenurme
MTÜ Kuuste Dartsiklubi
MTÜ Kuuste Spordiklubi Hekumen
MTÜ Lähte Spordi ja Tervisekeskus
MTÜ Peipsi Jahtklubi
MTÜ Puhja Sulgpall
MTÜ Spordiklubi Juku
MTÜ Tantsuklubi Triiniks
MTÜ Tartu Spordiselts Kalev
Mäksa Spordiklubi
Nõo Korvpalliklubi
Nõo Sulgpalliklubi
Orienteerumisklubi Kape
Play Discgolf MTÜ
SA Vara Sport
Saadjärve Kalevi Jahtklubi
Spordiklubi "DO"
Spordiklubi Beach Tennis Tartu
Spordiklubi Kiirus
Spordiklubi Peipsiäärsed
Sportmängude Kohtunike Klubi Vile
Tartu Jalgpalliklubi
Tartu Kalevi Jahtklubi

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Tartu Kalevi vee-motoklubi
Tartu Linna Maadlusselts
Tartu Spordiveteranide Koondis
Tartu Suusaklubi
Tartu valla spordiklubi
Tartumaa Koolispordi Liit
Tartumaa Maadlusliit
Tartumaa Sangpommiklubi MTÜ
Tartumaa Spordiklubi Jõud
Ujumise Spordiklubi MTÜ
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
Võnnu Spordiklubi
Äksi Motoklubi
Ülenurme Gümnaasiumi SK

