
EOL-i  2018. aasta  RIIKLIKU NOORTESPORDI TOETUSE ERALDAMISE ALUSED 
  

 

Üldist: 1)  Noortespordi riiklikku toetust antakse noortespordiga tulemulikult tegelevatele EOL-i 

 klubidele, kes on esitanud õigeaegselt Eesti Spordiregistrile klubi aruanded,  EOL-ile 

 2017. aasta noortetöö ja treenerite aruande ning riigieelarvelise noortespordi toetuse 

 kasutamise aruande ja klubil puuduvad võlgnevused EOL-ile.  

  EOL-ile aruande esitamise tähtaeg on 01. detsember 2017.  

  Tähtaegselt aruande esitamata jätmise korral vähendatakse klubi toetust 10%  ja need 

 vahendid suunatakse EOL poolt korraldatavatele noorte ühisprojektidele.  

  Esitatud aruannete ja EOLile eraldatud  riikliku noortespordi toetuse alusel arvutab EOLi    

kontor toetussummad hiljemalt 31. jaanuariks 2018.  

 2) Noortespordi toetuse klubide kogusumma arvutatakse vastavalt käesoleva juhendi 

 punktides 1...4 toodud protsentidele ja jaotuspunktidele. 

3)   Käesoleva juhendi punktide 1, 2 ja 3 alusel eraldatakse toetust vaid neile klubidele, kus 

tegutseb vähemalt üks orienteerumise treenerikutsega treener.  

 4) Klubi saab toetust juhul, kui noorsportlane on Eesti kodanik või omab Eesti alalist 

 elamisluba. 

  Nimetatud kriteeriumidele mittevastavate noorsportlaste tulekul Eesti MV 

 esikolmikusse lähevad arvestuspunktid edasi järgmisele võistlejale, kes on Eesti  kodanik  

või omab Eesti alalist elamisluba.  

 5) Igas jaotuse osas  jaotatakse toetus proportsionaalselt EOL klubide vahel vastavalt 

 noorsportlaste  poolt klubile kogutud punktide summale. 

 6)    Toetus määratakse klubile juhul, kui klubi toetussumma on üle10 euro. 

 7) Kui noorsportlane vahetab klubi, siis kahel järgneval  hooajal jaguneb tema poolt teenitud 

 toetussumma võrdselt tema endise ja uue klubi vahel. Taotluse oma endise noorsportlase 

 eest toetussumma saamiseks esitab klubi, kust noorsportlane lahkus, koos noortetöö 

 aruandega.  

8) Noorsportlaseks loetakse sportlasi, kes sünniaasta järgselt kuuluvad vanuseklassidesse 

 U23MN ja nooremad (s 1995 ja hiljem) 

 

I    EOL-i klubidele noortespordi tulemusliku tegevuse eest jaotatav summa arvutatakse alljärgnevalt: 

 

1. Klubis tegutseb(vad) noorterühm(ad) minimaalse suurusega 3 noort, kes omavad EOL koodi ja on 

EOL koodi järgi klubi liikmed ja ning neid juhendab orienteerumistreeneri kutset omav(ad) 

juhendaja(d) (seisuga 30.11.2017)  – jaotatakse 5% klubide toetussummast 

 

Punktid: 1 punkt iga klubi aruandes treeningrühma nimekirjas oleva ja EOL koodi omava noorsportlase 

kohta. 

   

2. Noorsportlaste  startimine Eesti meistrivõistlustest orienteerumisjooksus, suusaorienteerumises ja 

rattaorienteerumises 2017. aastal klassides MN14, MN16, MN17, MN18, MN20, U23MN, MN21 - 

jaotatakse  5% klubide toetussummast 

 

Punktid: igal alal 1 punkt iga osaleja kohta 

 

3. Medalid 2017.  ja 2016. aasta Eesti meistrivõistlustelt rattaorienteerumise tavarajal ja lühirajal, 

suusaorienteerumise lühirajal, tavarajal ja märketeatesuusatamises ning orienteerumisjooksu 

tavarajal, lühirajal, pikal rajal , sprindis, öisel rajal,  teatejooksus – jaotatakse  25% klubide 

toetussummast  

 

Arvesseminevad võistlusklassid:MN14, MN16, MN17, MN18, MN20, U23MN, MN21*  

*-  rakendatakse juhul kui medali võitisU23MN, juunioride- või noorteklassi võistleja.  

               

  Punktid:  I koht – 1,1; II koht – 1,0; III koht – 0,9 . 

 

Koefitsiendid klassidele:   

M,N21 orienteerumisjooks  - 1,4 ;  suusa-, rattaorienteerumine, OJ öine   - 1,0   

U23M,N orienteerumisjooks - 1,0 

M,N20 orienteerumisjooks  - 1,0 ;  suusa-, rattaorienteerumine, OJ öine   - 0,6  

M,N18 orienteerumisjooks  - 0,8 ;  suusa-,  OJ öine     - 0,5 

M,N17                rattaorienteerumine    - 0,5 

M,N16 orienteerumisjooks  - 0,6 ;  suusa-, rattaorienteerumine, OJ öine   - 0,4  

M,N14 orienteerumisjooks  - 0,4 ;  suusaorienteerumine    - 0,3 

EMV  teateorienteerumises korrutada punktid teatevõistkonna liikmete arvuga.  



MN21 teatevõistlusel arvestatakse punkte proportsionaalselt U23MN,  juunioride- ja noorteklassi võistlejate 

arvuga võistkonnas. 

Kui U23M,N klassi võistleja võitis medali ka M,N21 klassis, siis arvestatakse talle punkte vaid M,N21 klassi 

tulemuse ja koefitsentide alusel. 

2016. aasta tulemused korrutatada koefitsiendiga 0,5.  

Kui Eesti MV juhendis väljakuulutatud orienteerumisala meistrivõistlused ei toimu, siis arvestatakse 

noortespordi toetuse punktid selle orienteerumisala viimaste toimunud meistrivõistluste tulemuste punktide 

järgi, korrutades need koefitsendiga 0,5 

 

4. Noorsportlaste esindatus Eesti orienteerumisjooksu, rattaorienteerumise ja suusaorienteerumise 

koondises 2015-2017.  aastal - jaotatakse 65% klubide toetussummast                                
 

MN21 MM, EM   - 2,0 

MN20 MM   - 1,5 

   MN18 EM, MN17 EM, MN16 EM - 1,0 

muud võistlused*   - 0,5 

*      -  muude võistluste all arvestatakse võistlusi, kus orienteerumisjooksu, rattaorienteerumise või 

           suusaorienteerumise koondise lähetajaks on EOL. 

**    - Maailma karikavõistlustel arvestatakse ühe osaluskorrana MK ühe ringi võistlusi ; 

          Punkte arvestatakse  juhul,  kui nimetatud võistlustel osales sportlane vähemalt ühel alal. 

*** - MM, EM ja maailma karikavõistluste punkte arvestatakse juhul, kui alal osaleb vähemalt 10 sportlast  

         ja 6 riiki; 

 

Lisapunktid kõrgete kohtade saavutamise eest:  

Orienteerumisjooksus: 

               MN21 MM, MN21 EM, MN20 MM  ind.1-3. koht  teade 1-3. koht  4,0 punkti 

                                    ind.4-10. koht teade 4-6. koht  3,0 punkti 

                                                  ind.11-20. koht  teade 7-10. koht  2,0 punkti 

      ind. 21-30. koht   1,0 punkti 

 

               MK etapp, MN18 EM, MN16 EM  ind. 1-3. koht  teade 1-3. koht  3,0 punkti 

                                ind. 4-10. koht  teade 4-6. koht  2,0 punkti 

      ind 11-20. koht teade 7-10.koht 1,0 punkti 

      ind 21-30. koht   0,5 punkti 

 

               Muud võistlused     ind. 1-3. koht teade 1. koht   1,0 punkti 

      ind. 4-6. koht teade 2.-3. koht 0,5 punkti 

        

Suusaorienteerumises, rattaorienteerumises: 

               MN21 MM, MN21 EM, MN20 MM  ind.1-3. koht  teade 1-3. koht  3,0 punkti 

                                    ind.4-10. koht teade 4-5. koht  2,0 punkti 

     ind.11-20.koht teade 6. koht 1,0 punkti 

 

               MK etapp, MN17 EM    ind. 1-3. koht  teade 1-3. koht  2,0 punkti 

                                ind. 4-10. koht  teade 4-5. koht  1,0 punkti 

      ind 11-20. koht teade 6. koht 0,5 punkti  

 

 Muud võistlused    ind 1-3. koht teade 1. koht 1,0 punkti 

      ind. 4-6. koht teade 2.-3. koht 0,5 punkti 

 

 Märkused:  -  kui tulemus on protokolli teises pooles, siis korrutatakse lisapunktid koefitsendiga 0,5 

    -  2016. aasta punktid korrutada koefitsiendiga 0,5 ;   

  -  2015. aasta punktid korrutada koefitsiendiga 0,3 

 

 

II  Kultuuriministeeriumilt EOL poolt korraldatavate noorte ühisprojektide  - vastavalt  KuM  

 rahastamine, mille jaotamise otsustab EOL-i juhatus.        lepingule 

           

Laekunud aruannete põhjal arvutab punktid EOL tegevdirektor, koostab koondtabeli  ja esitab EOL juhatusele 

kinnitamiseks. 

 

EOL juhatuse 08.01.2017 otsus nr 2070, Esitada EOLi 2018.aasta riikliku noortespordi toetuse eraldamise 

alused kinnitamiseks EOLi üldkogule. 


