
2022. aasta projektitoetused koondislastele
2022. aastal on erinevad projektitoetused:
Normi täitmise põhised - toetuse suurus fikseeritud ja toetuse saajad selguvad enne võistlussõitu.

Saavutuste põhised - 

Duellivõidu eest (kohe peale sõitu)

Saavutatud lõppkoha eest (hooaja lõpus vastavalt punktitabelile)
Kõik projektitoetused (va duellivõidu puhul) on arvestatud individuaalvõistluse põhjal.

*Toetused A-normi täitmise korral (eeldusel, et sportlane osaleb võistlusel)

Sportlane Team captain** Treener Sportlane Team captain** Treener

EM/MM 250 € 200 € 300 € Noorte GP 200 € 150 € 150 €

MK-etapp 250 € 150 € 150 € Noorte EM/MM 250 € 200 € 300 €

GP-etapp 200 € 150 € 150 €

*Sportvibu klassi laskurite A-normi toetus korrutatakse välihooaja võistlustel koefitsendiga 1,8; treeneri/team captaini toetus ei sõltu õpilase vibuklassist.

NB: Team Estonia liikmetele, kelle võistlustel osalemise kulud kaetakse täies mahus (lennupiletid summas kuni 340 eurot) Team Estonia eelarvest,  

ei maksta sama võistluse raames lisaks ka sõidueelset projektitoetust

**Team captain i toetus makstakse isikule, kes osaleb võistlustel koondise team captainina (kui see on mõne sportlasega 

kaasasolev treener, siis lisandub treeneri toetusele). NB: Team captain  toetus makstakse välja peale võistlusjärgse aruande esitamist EVL-ile.

Igal võistlusel osaleva koondise, koos team captain i ja treeneritega kinnitab EVL juhatus.

Treeneri toetust on võimalik saada kutsekvalifikatsiooni omaval A-normi sportlase treeneril (toetuse suurus olenemata 

võistlusel osalevate sportlaste arvust). 

NB! Muudatus alates 2016. aastast:

A-normi on võimalik toetuse saamise eesmärgil võimalik täita kuni võistluse toimumiseni.

Juhul kui võistlusklassis pole lõpliku registreerimise päeval mitte ühtegi A-normi täitjat, siis saab kõrgeim B-normi täitja 50% 

ülal toodud toetusest (eeldusel, et osaleb võistlusel).

Duellivõidu põhised (makstakse välja peale tiitlivõistluse lõppu klubi esitatud arve alusel)
NB: duellivõitude eest makstakse toetust alates 1/32 duellist (individuaalvõistluse puhul) ja
alates 8. koha saavutamise korral (võistkondliku võistluse puhul)

1 duell Võistkondlik Segavõistkond 1 duell Võistkondlik Segavõistkond

EM/MM 150 € 300 € 150 € Noorte GP 50 € 150 € 100 €

MK-etapp 75 € 150 € 100 € Noorte EM/MM 150 € 300 € 150 €
GP-etapp 50 € 150 € 100 €

Toetused tiitlivõistlusel saavutatud lõppkoha põhjal

Tegemist on punktisüsteemiga. Toetuse kogusumma oleneb teistest aasta jooksul eraldatud projektitoetustest.

Minimaalselt on punktide põhjal eraldatav summa 1000 eurot, kuid lõplik summa kinnitatakse 01.12.2022

Vastavalt sportlase saavutatud kohale saadakse tabeli põhjal punkte. Kui hooaja lõpuks on selge teenitud punktide arv ja 

toetuse kogusumma, siis selgub ka 1 punkti väärtus.

Näide: toetuse kogusumma on 1000€. Kui kokku teeniti 10 punkti, siis on 1 punkti väärtus 100€.

Punktitabel***

I koht II koht III koht IV koht 5.-8. koht 9. koht 17. koht 33. koht

MM 50 32 28 24 16 10 8 6

EM 50 32 28 24 16 10 8 6

MK 34 20 16 12 10 8 6 4

GP 20 12 8 6 4 2

Noorte MM 30 18 14 10 6 2 1

Toetused treeninglaagrites osalemiseks

Senise konkreetsete treeninglaagrite toimumise põhjal toetuse jaotamise süsteemi asemel jaotatakse treening-

laagritoetust veidi teistsugustel alustel. Koondise normide täitmise tabelis toodud erinevates võistlusklassides arvestatakse

jooksvalt (iga kvartali viimase päeva seisuga) iga klassi normitäitjad laagritoetuse saajate hulka. Kui sportlane on täitnud normid 

erinevates (nt kadett juunioride) vanuseklassides, siis arvestatakse toetust ainult vanema vanuseklassi normi täitmise eest ehk 

iga sportlase kohta eraldatakse toetust ühe korra. Toetuse suurused: SV A-norm 120€, B-norm 60€; PV A-norm 60€ ja  
B-norm 30€. Toetus on ette nähtud laagrikulude katteks, toetus makstakse sportlase klubisse, klubi poolt esitatud arve alusel.

***Antud punktid omistatakse sportlasele juhul, kui antud koha saavutamiseks oli vajalik võita vähemalt 2 duelli. Juhul kui koht saavutati 1 

duellivõiduga, siis teenib sportlane selle põhjal 50% tabelis toodud punktidest. Ilma ühegi duellivõiduta koha saavutanud sportlane punkte ei 

teeni. Ilma vastaseta ringi duellivõiduks ei loeta (sh loobumisvõidud).

Antud dokument kirjeldab põhimõtteid, mida EVL juhatus rakendab 2022. aasta projektitoetuste määramisel. Juhul kui 

projektitulude laekumine tuleb aasta jooksul planeeritust tunduvalt erinev (suurem või väiksem), siis on juhatusel õigus 

hooaja jooksul toetussummasid ja süsteemi muuta, sellest eelnevalt klubisid informeerides.

Kõik antud projektitoetused on sihtotstarbelised tiitlivõistlustel osalemiseks või võistlusvarustuse soetamiseks. Juhul, 

kui sportlase kulusid on läbi EVL konto aasta jooksul kaetud väiksema summa ulatuses, kui aastane projektitoetuste 

kogusumma (selle sportlase osas), siis peab sportlane olema võimeline oma kulusid tõestama.

Süsteem kinnitatud EVL juhatuse poolt 03.03.2021, süsteem rakendub 03.03.2021 - 31.10.2021


