
RIIKLIKU NOORTESPORDITOETUSE JAOTAMINE EESTI KERGEJÕUSTIKULIIDUS 
 
Toetuse jaotuse eesmärgid: 

 tagada Eesti kergejõustiku jätkusuutlikkus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel nii noorte kui 
täiskasvanute vanuseklassides; 

 toetuse saajate ring peab olema võimalikult lai et soodustada kergejõustikualast tegevust üle 
terve Eesti; 

 rahvusvahelistel võistlustel tuleb premeerida head esinemist; 
 
Toetus jaguneb: 

 25% alaliidu noortekulude katteks (vanuseklasside meistrivõistluste korraldamiseks); 
 75% toetustena jagada eelmise aasta tulemuste eest:   

o toetus meisterlikkuse eest (koht rahvusvahelistel võistlustel); 
o toetus Eesti noorte MV-l ja „Rukkilillemängudel” saavutatud kohtade eest. 

 
Meisterlikkuse eest arvestada toetust (preemiat) järgmistel võistlustel: 

Koht U18 MM/U20 EM U20 MM/U23 EM U18 EM 
Balti matšid 

(mitmevõistluse 
koefitsent 1,5) 

I 1000 € 1500 € 700 € 40 € 
II 700 1000 500 30 
III 500 700 350 20 

4.-6. 350 400 250  
7.-8. 250 300 150  
9.-12. 150 200   

 
Toetussumma vabariiklike võistlustulemuste eest kujuneb: 

 toetuse kogusummast maha arvata 25 % alaliidu üldkuludesse – võistluste korraldamiseks; 
 maha arvata toetus meisterlikkuse eest (vt. ülalolevat tabelit) 

Toetussumma Eesti noorte meistrivõistlustel ja „Rukkilillemängudel” saavutatud kohtade eest jaotub 
vanuseklasside vahel järgmiselt: 
 
Eesti noorte meistrivõistlused (90%): 

 C-klass (U14) 5% 
 B-klass (U16)  15% 
 A-klass (U18) 25% 
 J-klass (U20) 30% 

Punktiskaala (C-J vanuseklassid): I - 13p; II - 11p; III - 10p; ....12. - 1p (1.-12.koht) 
Mitmevõistluses on koefitsient 1,5 

 N-klass (U23) 15% 
Punktiskaala (N-klass): I - 7p; II - 5p; III - 4p; ....5. - 2p (1.-5. koht) 
Mitmevõistluses on koefitsient 1,5 
 
Rukkilillemängud (10%): 

 C-klass (U14) 1% 
 B-klass (U16) 2% 
 A-klass (U18) 3% 
 J-klass (U20) 4% 

Punktiskaala (kõik vanuseklassid): I - 13p, II - 11p, III - 10p, .....12. - 1p (1.-12. koht) 
   
Täiendav: 

 sportlase eest, kes on vahetanud J- või N-klassis klubi, arvestada “kasvatajaklubile" toetusest 
50% kuni N-klassi lõpuni, aga mitte rohkem kui kolm aastat; 

 allesjäänud rahalistest vahenditest (mille moodustavad „osaliselt tühjaks jäänud alad”) 
moodustub meisterlikkuse fond, mille kasutamine otsustatakse noortekomisjoni ettepanekul 
juhatuse poolt. 

 
Noortespordi toetussüsteem kinnitatakse aastateks 2016-2020. 
 
Kinnitatud EKJL juhatuses 24. novembril 2015 


