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RIIKLIKU  NOORTESPORDI  TOETUSTE JAOTAMISE KORD  

TOETUSE JAOTUSE EESMÄRGID:    

• tagada Eesti kergejõustiklaste heal tasemel esinemine rahvusvahelistel 

tiitli- ja maavõistlustel nii noorte kui täiskasvanute vanuseklassides; 

• toetuse saajate ring peab olema võimalikult lai, et soodustada 

kergejõustikualast tegevust üle terve Eesti; 

• premeerida klubi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja maavõistlustel 

saavutatud tulemuste eest; 

RIIKLIK TOETUS JAGUNEB:  

• 25% toetusest alaliidu noortekulude katteks (vanuseklasside 

meistrivõistluste ja lähetuste korraldamiseks); 

• 75% toetusest jaotatakse noortespordiga tegelevate klubide vahel eelneva 

aasta tulemuste põhjal: 

• toetus spordimeisterlikkuse eest (koht rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel ja maavõistlustel); 

• toetus Eesti noorte meistrivõistlustel saavutatud kohtade eest. 

Meisterlikkuse eest arvestada toetust (preemia) järgmistel võistlustel: 
 

Koht U20EM 
U20 MM ja           

U23 EM U18 EM  Balti matšid 
I 1000 1500 700 60 
II 700 1000 500 40 
III 500 700 350 20 
4.-6. 350 400 250  
7.-8. 250 300 150  
9.-12. 150 200 75  
 
Toetussumma Eesti noorte meistrivõistluste tulemuste eest kujuneb järgmiselt:  

• maha arvatakse toetus spordimeisterlikkuse eest  

Toetussumma Eesti noorte meistrivõistlustel saavutatud kohtade eest jaotub 

vanuseklasside vahel protsentuaalselt, järgides Eesti meistrivõistluste 

punktisüsteemi. 

Eesti noorte meistrivõistlused:  

Punktid:  I – 15 p.; II – 13 p.; III – 11 p.; 4. - 9 p; 5. 8p ...12. – 1p (1.- 12.koht)  

U14 vanuseklass  10%  

U16 vanuseklass  20%                 

U18 vanuseklass  30%              

U20 vanuseklass  30%              

U23 vanuseklass           10%          

 



 

 

 

Täiendavad tingimused ja selgitused: 

• meistrivõistluste punktiarvestusse kuuluvad kõik Eesti talvistel ja suvistel 

meistrivõistlustel kavas olevad üksikalad, mitmevõistlus ja murdmaajooks. 

Teatejooksud punktiarvestusse ei kuulu; 

• mitmevõistluse punktid korrutatakse koefitsendiga 1,5; 

• rahvusvaheliste tiitlivõistluste puhul arvestatakse teatejooksu 

võistkondade toetust järgmise valemiga:  

2-kordne üksikala summa jagatud neljaga võistkonna iga liikme kohta;  

• Balti maavõistluste puhul arvestatakse teatejooksu võistkondade toetust 

üksnes 1. koha saavutanud teatejooksu võistkonnale eelpool mainitud 

valemiga; 

• sportlase eest, kes on vahetanud U20 või U23 klassis klubi, arvestada  

“kasvataja” klubile toetusest 50% kuni U23 klassi lõpuni, aga mitte 

rohkem kui kolm aastat; 

• toetus makstakse välja klubidele, kellel puuduvad maksu- ja 

aruandevõlgnevused jooksval aastal; 

• toetust ei maksta välja tagasiulatuvalt klubidele, kellel on jooksval aastal 

olnud maksu- ja aruandevõlgnevused. 

 


