
 

 

 

 

 

Eesti Wushu Kungfu Föderatsioon 

(EWKF) 

arengukava 2021-2023 mustand 

(planeeritud vastuvõtt EWKF üldkoosolekul 2020 detsembris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISSEJUHATUS 

• Eesmärgiks on propageerida Wushu/Kungfu’ga  tegelemist.  

• Tutvustada tervislike eluviiside põhimõtteid, leida noortele tegevust, mis tõstaks nende eetilis-

moraalseid väärtushinnanguid, distsipliini ja vastutustunnet oma tegude eest. 

 

MISSIOON 

• Hiina võitluskunstide propageerimine, sportliku meisterlikkuse tõstmine; 

• erinevatest riikidest pärit sportlaste kogemuste vahetamine; 

• tervislike eluviiside propageerimine; 

• noorte kuritegevuse- ja narkoennetus.  

 

EESMÄRGID ja TEGEVUSED 

1. Hiina võitluskunstide tutvustamine ja propageerimine lastele, noortele ja täiskasvanutele. 

• Iga klubi tutvustab ennast avalikkusele (sh stiili) ise läbi sotsiaalmeedikanalite; 

• EWKF koduleht wushu.ee on spetsialiseerunud föderatsiooni tegemistele sh treenerite 

väljaõppele; 

• Nootele suunatud veebikeskond lolajalohe.ee (projekt käivitamisel) hakkab tutvustama Eesti 

kungfu klubisid, erinevaid stiile, harjutusi iseseisvaks proovimiseks. 

2. Paralleelselt kungfu taolu´de (varjupoksi järjekorrad) viljelemisele arendada sanda (kontakt) 

alasid. 

3. Jätkub treenerite tasemekoolituste programm. 

4. Kungfu veebikeskkonna loomine kungfuportal.com, mis sisaldab erialalast veebipõhist 

entsüklopeediat, seminaride/töötubade salvestusi ning võimaldab online koolitusi. Kasutatav 

vabariigi siseselt ning ristkasutatav Balti riikide vahel (sh veebiseminarid). 

5. Hiina Wushu Assotsiatsiooni ja Balti riikide vastavate organisatsioonide ühismemorandumi 

allkirjastamine esimesel võimalusel. Kokkulepe on saavutatud, tõlgitud ning ootab 

epidemoloogilise olukorra raugemist allkirjastamiseks. Raamlepingu alusel oleks võimalik Hiina 

meistrite lähetuskoolitused Balti riikides.  

6. Võimaluste otsimine kungfu keskuse rajamiseks. 

7. Vähemalt kord aastas avatud kungfu võistluste korraldamine. 

 

 

 

 

 



SWOT- ANALÜÜS 

Tugevused 

Tugeva initsiatiivgruppi olemasolu. 

Rahvusvaheliste võistluste läbiviimise kogemus. 

Kohtunike võistluste hindamise kogemus. 

Rahvusvahelised kontaktid. 

EOK poolt aktsepteeritud organisatsioon. 

Atesteeritud treenereid ja treenerite koolitamise ning atesteerimise võimalus. 

 

Nõrkused 

EWKF võimaluste sõltumine liikmete ja kungfu harrastajate arvust. 

Vähene rahvusvaheliste ja europrojektide kogemus. 

Aktiivsete, põhikohaga kungfu treenerite väike arv. 

Rahaliste vahendite vähesus. 

 

Võimalused 

Idamaiste võitluskunstide  laiem tutvustus. 

Võimalus taotleda Euroopa Fondidelt, Eesti Vabariigilt, Kultuurkapitalilt, Tallinna linnalt toetusi. 

EWUF, IWUF ja teiste rahvusvaheliste Wushu organisatsioonide liikmeks olemisest 

tulenevad toetuste võimalused. 

Kungfu meedia kajastus, inimestes selle ala vastu huvi äratamine. 

EWKF liikmesklubide arvu tõstmine nende arvelt, kes pole veel lülitunud EWKF töösse ega osale 

võistlustel. 

 

Ohud 

Laste ja noorte vähene huvi kungfu vastu. 

Treenerite ajapuudus põhitöö kõrvalt. 

Omavalitsuste ja riigi toetuste  ärajäämine. 

 


