
Eesti Aerutamisföderatsioon  

Riikliku noortespordi toetuse jagamise põhimõtted 2014 - 2016 

1. Eesti Aerutamisföderatsioonile riiklikust toetusest eraldatud summast jagatakse 25% noorte 

ühisprojektide rahastamiseks. 

1.1. Kasutatakse Eesti noortega seotud tiitlivõistluste korraldamisel. 

1.2. EAF-i noortekoondiste ettevalmistuslaagrid, lähetused ja osalus tiitlivõistlustel. 

2. Aerutamisklubidele riiklikust toetusest eraldatud summast 75%  noorte spordi arendamiseks. 

2.1. Kõikidele rajaaerutamise klubidele jagatakse baastoetust, mille jagamise aluseks on klubi 

sportlaste osalusaktiivsus Eesti KV etappidel olenemata tulemustest.  

2.1.1. Suurema osalusega klubidele jagatakse baastoetuseks maksimumsumma, keskmise 

osalusega klubidele baastoetust keskmine summa ja alla keskmise osalusega klubidele 

miinimum summa.  

2.1.2. Arvjadas leitakse baastoetuse jagamise piirid minimaalse osalusega klubi tulemust ja 

maksimaalse osalusega klubi tulemust arvestades. 

2.1.3. Jagatava baastoetuse erinevus on minimaalse tulemuse ja maksimaalse tulemuse vahel 

kolme kordne ning minimaalse tulemuse ja keskmise tulemuse vahel kahe kordne.  

2.1.4. Baastoetust võib jagada erandkorras treenerite nõukogu ettepanekul ja/või juhatuse 

otsusel.  

2.2. Kõikidele rajaaerutamise klubidele jagatakse tulemustoetust ICF-i ja ECA tiitlivõistlustel 

noorsportlaste poolt saavutatud tulemuste alusel: 

2.2.1. Juunioride MM ja EM 

1.-3. koht annab  15 punkti 

4.-6. koht annab 10 punkti 

7.-9. koht annab 7 punkti 

10.-14. koht annab 4 punkti 

     15.-18. koht annab  3 punkti 

2.2.2. Paatkonnas saavad kõik liikmed punkte koefitsiendiga kahene 1,5 ja neljane 2. 

2.2.3. Kui võistleja on 3.viimase hulgas, punkte ei arvestata 

2.3. Kõikidele rajaaerutamise klubidele jagatakse tulemustoetust Eesti noorte MV-l saavutatud 

tulemuste alusel:  

1. koht annab 3 punkti 

2. koht annab  2 punkti 

3. koht annab  1 punkti 

2.3.1. Iga “A” klassi kuuluv võistleja annab 0,2 punkti ühekordselt, kui ta läbib distantsi. 

Nooremate vanuseklassi sportlased punkte ei saa, kuid hoiavad punktikohti kinni. 

Paatkonnad saavad punkte koefitsiendiga 1,5 kahesed ja 2 neljased paadid   

2.4. Kõikidele klubidele jagatakse tulemustoetust Eesti juuniorite MV-l saavutatud tulemuste alusel: 

1. koht annab 3 punkti 

2. koht annab  2 punkti 

3. koht annab  1 punkti 

2.4.1. Iga “B” klassi kuuluv võistleja annab 0,2 punkti ühekordselt, kui ta läbib distantsi. 

Nooremate vanusekl. sportlased punkte ei saa, kuid hoiavad punktikohti kinni. Paatkonnad 

saavad punkte koefitsiendiga 1,5 kahesed ja 2 neljased paadid. 

2.5. Kõikidele klubidele jagatakse tulemustoetust Eesti MV-l noorsportlaste poolt saavutatud 

tulemuste alusel  

1. koht annab  3 punkti 

2. koht annab  2 punkti 



3. koht annab  1 punkti 

2.5.1. Paatkonnad saavad punkte koefitsiendiga 1,5 kahesed ja 2 neljased paadid 

2.6. Ühe punkti rahaline väärtus arvutatakse järgmiselt:  

2.7. Riikliku noortespordi toetus klubidele (75% eraldatud riiklikust toetusest) eraldatakse 5000 € 

baastoetuse jagamiseks rajaaerutamise klubidele (p.2.1.).   

2.8. Toetuse ülejäänud osa jagatakse punktides 2.2. kuni 2.5. kogutus tulemuspunktide summa 

alusel, kus ühe punkti väärtus leitakse tulemuspunktide summa jagamisel toetusega. 

3. Ülaltoodud põhimõtted kehtivad vahemikus 2014 - 2016. 

 

Alus:  

Kultuuriministeeriumi määrus nr 12. „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud 

vahendite jaotamise kord“  21.12.2012  

Treenerite nõukogu koosoleku nr.02 otsused ja ettepanekud 22.10.2013  

  

Käesoleva dokumendi kinnitamisega loetakse kehtetuks eelmine regulatsioon: „Riiklik toetus noorte 

spordile jaotamise põhimõtted 2013 - 2016“, kinnitatud EAF-i juhatuse koosolekul nr. 09.11.2012 a. 

 

 

Kinnitatud EAF-i juhatuses koosolekul nr.3     21.11.2013 a Tallinnas. 


