
EKJL saavutusspordi rahastamise põhimõtted 2015.a.  

 

Eesmärk: 

Tagada tiitli ja/või erinevatel rahvusvahelistel karika- ja maavõistlustel Eestit 

esindavatele sportlastele paremad võimalused kvaliteetse treeningprotsessi läbiviimiseks 

 

EKJL tippspordi stipendiumide, toetuste ja fondide seletus 

 

Baasstipendiumid ja -treeningtoetused 

Baasstipendiumide ja -treeningtoetuste määramisel võetakse aluseks 2015.a Pekingi MM 

normatiivide, 2013.a. Moskva MM-B normatiivide ja 2014.a Zürichi EM 

osavõtunormatiivide täitmine ja/või sportlase lähiaastate perspektiiv. 

Baasstipendiumide ja toetuste määramisel on aluseks EKJL juhatuse kinnitatud sportlikud 

tasemed ja vastavalt tasemetele kinnitatud toetuste minimaalsed mahud. 

 

Tase 0 - EOK toetused 

Nimelised toetused, mis ei ole otseses sõltuvuses eelneva aasta sportlike tulemustega. 

Määratud EOK poolt. 

 

Tase 1 - MM tase  

Stipendium: 540 EUR kuus 

Treeningtoetus: 2200 EUR* 

Treeneri treeningtoetus: 500 EUR** 

Füsioteenus: 640 EUR***  

Tervisekontroll: 450 EUR aastas 

 

Tase 2 - MM B- tase  

Stipendium: 270 EUR kuus 

Treeningtoetus: 1600 EUR* 

Treeneri treeningtoetus: 500 EUR** 

Füsioteenus: 640 EUR ***  

Tervisekontroll: 350 EUR 

 

Tase 3 - EM tase (2014. a Zürichi EM norm) 

Stipendium: 135.- kuus 

Treeningtoetus: 1000 EUR* 

Treeneri treeningtoetus: 300 EUR** 

Füsioteenus: 640 EUR***  

Tervisekontroll: 225 EUR 

 

* Treeningtoetuse väljamaksed jagunevad võrdsetes osades kolmeks vahemikus 

 jaanuar-juuni. Esimese osa väljamaksed toimuvad sportlase avalduse alusel 

 jaanuar- veebruar, teise osa väljamaksed märts-aprill ning kolmanda osa 

 väljamaksed mai-juuni. Väljakmaksed tehakse 7 tööpäeva jooksul avalduse 

 esitamisest. 

** Treeneri treeningtoetus makstakse välja ühes osas treeneri avalduse alusel, 7 

 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest. Treeningtoetus makstakse 

 kutsekvalifikatsiooni omavatele ja sportlase poolt (2015.a. sportlase ja EKJL 

 vahelises koostöölepingus) allkirjaga tema treeneriks kinnitatud treenerile. 

*** Füsioteenuse toetus lisatakse sportlase treeningtoetusele ning makstakse välja 

 koos treeningtoetusega (sama avalduse alusel) samuti kolmes võrdses osas ning 

 ülal nimetatud (*) perioodidel.  

 

Kõigi tasemete neljas treeningtoetuse osamakse moodustub osalemisel: 

1. Euroopa võistkondlikud MV    400 EUR 

2. Euroopa mitmevõistluse karikavõistlused  400 EUR 

3. Balti maavõistlus     100 EUR  



Neljas treeningtoetuse osamakse makstakse välja vahemikus september-oktoober 

 

Kõik treeningtoetuse ja füsioteenuse toetuse väljamaksed tehakse sportlase klubi 

kontole, kui EKJL ja sportlase/treeneri vahel ei ole kokku lepitud teisiti 

 

 

Sportlaste re-grupeerimine: 

Baasstipendiumide määramisel toimub sportlase taseme tõusul re-grupeerimine jooksvalt 

kalendriaasta jooksul:  

1. Stipendiume sportlasele ja treenerile hakatakse maksma EKJL-is 

aktsepteeritud võistlusel saavutatud vastava taseme tulemuse 

saavutamisele järgnevast kuust. 

2. 2014. a saavutatud tulemusi arvestatakse stipendiumide määramisel kuni 

09.08.2015.a. Alates 10.08.2015. a arvestatakse toetuste 

määramisel vaid 2015. a näidatud tulemusi 

3. Sportlase taseme tõusul 2015. aasta jooksul tõuseb treeningtoetuste 

osamakse suurus järgmiseks osamakse perioodiks vastava taseme 

treeningtoetuse osamakse määrani. Tagasiulatuvalt (juba välja makstud) 

osamakseid ei suurendata. 

4. Pärast 30.08.2015 tiitlivõistluse normi täitmist või taseme tõstmist 

sportlasele treeningtoetust jooksval aastal ei maksta või osamakse suurust 

ei tõsteta (va eriprojektide korras). 

5. Kui sportlane ei näita jooksval aastal 09.08-ks oma toetuse tasemele 

vastavat tulemust langevad tema baasstipendium ja treeningtoetus 

järgnevaks perioodiks tase madalamale. 

6. Sportlase EMV-del ja/või koondise võistlustel mitteosalemisel (koondisse 

kvalifitseerumisel) on EKJL juhatusel õigus langetada sportlase taset 

järgmiseks perioodiks (re-grupeerimisel) kuni kahe taseme võrra. 

 

 


