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Noortespordi toetuse klubidele jaotamise põhimõtted
Sissejuhatus
Kultuuriministeeriumilt saadud noortespordi toetusest klubidele jaotatava summa suuruse otsustab Eesti Allveeliidu juhatus arvestades toetuse kasutamise lepingus toodud
tingimusi.
Klubidele jaotatavast toetusest 80% jaotatakse sportlike tulemuste alusel ja 20% klubi
esindanud sportlaste arvu alusel.
Arvestatakse ainult neid starte, kus konkureeriti Eesti noorte meistri tiitlile.
Jooksva kalendriaasta toetuse jaotamisel arvestatakse eelmise kalendriaasta tulemusi ning
sportlaste arvu. Kui sportlane vahetas eelmise kalendriaasta jooksul klubi, siis toetuse
jaotamisel loetakse, et sportlane vahetas klubi jooksva kalendriaasta 1. jaanuaril.
Sportlaste arvu alusel jaotatav toetus
Igal võistlusel, kus selgitati välja Eesti noorte meistreid, leitakse Eesti noorte meistri tiitlile konkureerinud sportlaste arv klubide kaupa. Igat sportlast loetakse samal võistlusel
vaid üks kord. Eelmise kalendriaasta jooksul klubi esindanud sportlaste arv leitakse, summeerides eelmise kalendriaasta jooksul toimunud võistlustel klubi esindanud sportlaste
arvud.
Sportlaste arvu alusel klubile jaotatava toetuse suurus leitakse, korrutades sportlaste arvu
alusel jaotatava toetuse summa klubi sportlaste arvu ja sportlaste koguarvu jagatisega.
Sportlike tulemuste alusel jaotatav toetus
Sportlike tulemuste alusel jaotamiseks antakse saavutatud kohtade eest punkte järgmise
tabeli alusel:
Saavutatud koht

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Punkte

10

8

6

4

5

3

2

1

Koha eest antakse punkte vaid siis, kui koht saavutati tulemusega, mis vastas võistluste
juhendis kehtestatud starti lubamise normatiivile.
Vanusegruppides 16 – 17 aastased ning 14 – 15 aastased saavutatud kohtade eest antavad
punktid korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,0.
Vanusegrupis 13 aastased ja nooremad saavutatud kohtade eest antavad punktid korrutatakse läbi koefitsiendiga 0,5.
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Sportlike tulemuste alusel klubile jaotatava toetuse suurus leitakse, korrutades sportlike
tulemuste alusel jaotatav summa klubi puntide summa ja kõigi klubide punktide summa
jagatisega.
Muudatus alates 2019-01-01
2019. ja edaspidiste aastate noortespordi toetuse jaotamisel korrutatakse distantsidel 400
m SF ja 800 m SF saavutatud kohtade eest antavad punktid koefitsiendiga 1,5.
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