
Kinnitatud EML juhatuse poolt

21.jaanuaril 2009

KOONDVÕISTKONNA KOMPLEKTEERIMISE PÕHIMÕTTED:
- maleolümpiaks (2010)
- Euroopa võistkondlikeks meistrivõistlusteks (2009)

TIPPMALETAJATE TOETAMISE PÕHIMÕTTED:
- Tippmaletajate võistlustegevuse toetamine aastatel 2009-2010.

1. Maleolümpia koondvõistkonna koosseisu komplekteerimine

a) Meeskond:

- tippmaletajad FIDE reitinguga 2600 ja rohkem (maleolümpia toimumise

aastal) omavad koondvõistkonnas personaalse koha;

- maleolümpia toimumise eelneva aasta Eesti meeste MV-te esimene koht;

- maleolümpia toimumise aasta Eesti meeste MV-te esimene ja teine koht;

- kõik ülejäänud kohad koondvõistkonnas komplekteeritakse EML juhatuse

otsusega, kusjuures otsustamisel arvestatakse: mängija viimaste aastate

sportlikke tulemusi (eelkõige rahvusvahelistel võistlustel); mängija aktiivsust

tegevmaletajana; mängija FIDE reitingut ja selle muutust viimastel aastatel;

mängija isikuomadusi ja sobivust võistkonda;

- EML juhatusele teeb põhjendatud ettepaneku koondvõistkonna koosseisu

kinnitamiseks vastava valdkonna vastutav (vanem)treener või selle

puudumisel koondvõistkonna esindajaks-kapteniks määratud isik, olles

eelnevalt konsulteerinud kolme esimese alapunkti kaudu koondisesse

pääsenud võistlejatega.

b) Naiskond:

- tippmaletajad FIDE reitinguga 2300 ja rohkem (maleolümpia toimumise

aastal) omavad koondvõistkonnas personaalse koha;

- maleolümpia toimumise eelneva aasta Eesti naiste MV-te esimene koht;

- maleolümpia toimumise aasta Eesti naiste MV-te esimene ja teine koht;

- kõik ülejäänud kohad koondvõistkonnas komplekteeritakse EML juhatuse

otsusega, kusjuures otsustamisel arvestatakse: mängija viimaste aastate

sportlikke tulemusi (eelkõige rahvusvahelistel võistlustel); mängija aktiivsust

tegevmaletajana; mängija FIDE reitingut ja selle muutust viimastel aastatel;

mängija isikuomadusi ja sobivust võistkonda;

- EML juhatusele teeb põhjendatud ettepaneku koondvõistkonna koosseisu

kinnitamiseks vastava valdkonna vastutav (vanem)treener või selle

puudumisel koondvõistkonna esindajaks-kapteniks määratud isik, olles

eelnevalt konsulteerinud kolme esimese alapunkti kaudu koondisesse

pääsenud võistlejatega.



2. Euroopa võistkondlike meistrivõistluste koondvõistkonna
komplekteerimine juhuks, kui võistkond lähetatakse tiitlivõistlusele

a) Meeskond:

- tippmaletajad FIDE reitinguga 2600 ja rohkem (EM-võistluste toimumise

aastal) omavad koondvõistkonnas personaalse koha;

- võistkondliku EM-võistluse toimumise aasta Eesti meeste MV-te esimene,

teine ja kolmas koht;

- kõik ülejäänud kohad koondvõistkonnas komplekteeritakse EML juhatuse

otsusega, kusjuures otsustamisel arvestatakse: mängija viimaste aastate

sportlikke tulemusi (eelkõige rahvusvahelistel võistlustel); mängija aktiivsust

tegevmaletajana; mängija FIDE reitingut ja selle muutust viimastel aastatel;

mängija isikuomadusi ja sobivust võistkonda;

- EML juhatusele teeb põhjendatud ettepaneku koondvõistkonna koosseisu

kinnitamiseks vastava valdkonna vastutav (vanem)treener või selle

puudumisel koondvõistkonna esindajaks-kapteniks määratud isik, olles

eelnevalt konsulteerinud kahe esimese alapunkti kaudu koondisse pääsenud

võistlejatega.

b) Naiskond:

- tippmaletajad FIDE reitinguga 2300 ja rohkem (EM-võistluste toimumise

aastal) omavad koondvõistkonnas personaalse koha;

- võistkondliku EM-võistluse toimumise aasta Eesti naiste MV-te esimene, teine

ja kolmas koht;

- kõik ülejäänud kohad koondvõistkonnas komplekteeritakse EML juhatuse

otsusega, kusjuures otsustamisel arvestatakse: mängija viimaste aastate

sportlikke tulemusi (eelkõige rahvusvahelistel võistlustel); mängija aktiivsust

tegevmaletajana; mängija FIDE reitingut ja selle muutust viimastel aastatel;

mängija isikuomadusi ja sobivust võistkonda;

- EML juhatusele teeb põhjendatud ettepaneku koondvõistkonna koosseisu

kinnitamiseks vastava valdkonna vastutav (vanem)treener või selle

puudumisel koondvõistkonna esindajaks-kapteniks määratud isik, olles

eelnevalt konsulteerinud kahe esimese alapunkti kaudu koondisse pääsenud

võistlejatega.

3. Maletajate malelise tegevuse toetamise kriteeriumid ja tingimused

MEHED

- maletaja, kelle reiting on vähemalt 2650 või enam, saab Eesti Maleliidult

toetust erialaseks sporditegevuseks a`5000 krooni kuus alates nimetatud

reitingu saavutamisest (vastavalt FIDE reitingutabelile, mis avaldatakse 4x

aastas) kuni jooksva kalendriaasta lõpuni (A-taseme toetus);

-  maletaja, kelle reiting on vähemalt 2600 kuni 2649 saab Eesti Maleliidult

toetust erialaseks sporditegevuseks a`2500 krooni kuus alates nimetatud

reitingu saavutamisest (vastavalt FIDE reitingutabelile, mis avaldatakse 4x

aastas) kuni jooksva kalendriaasta lõpuni (B-taseme toetus);

- kui ükski Eesti maletaja ei oma reitingut vähemalt 2600, siis makstakse

kõrgeima FIDE reitinguga Eesti meesmaletajale igakuist toetust erialaseks



sporditegevuseks a`1000 krooni kuus (vastavalt FIDE reitingutabelile, mis

avaldatakse 4x aastas) (C-taseme toetus). C-taseme toetuse maksmine

lõpetatakse hetkest, millal hakatakse maksma toetust A- või B-taseme määra

alusel või kui keegi Eesti meesmaletajatest möödub FIDE reitingutabelis

senisest C-taseme toetuse saajast.

NAISED

- maletaja, kelle reiting on vähemalt 2400 või enam saab Eesti Malelliidult

toetust erialaseks sporditegevuseks a`5000 krooni kuus alates nimetatud

reitingu saavutamisest (vastavalt FIDE reitingutabelile, mis avaldatakse 4x

aastas) kuni jooksva kalendriaasta lõpuni (A-taseme toetus);

- maletaja, kelle reiting on vähemalt 2300 kuni 2399 saab Eesti Maleliidult

toetust erialaseks sporditegevuseks a`2500 krooni kuus alates nimetatud

reitingu saavutamisest (vastavalt FIDE reitingutabelile, mis avaldatakse 4x

aastas) kuni jooksva kalendriaasta lõpuni (B-taseme toetus);

- kui ükski Eesti maletaja ei oma reitingut vähemalt 2300, siis makstakse

kõrgeima FIDE reitinguga Eesti naismaletajale igakuist toetust erialaseks

sporditegevuseks a`1000 krooni kuus (vastavalt FIDE reitingutabelile, mis

avaldatakse 4x aastas) (C-taseme toetus). C-taseme toetuse maksmine

lõpetatakse hetkest, millal hakatakse maksma toetust A- või B-taseme määra

alusel või kui keegi Eesti naismaletajatest möödub FIDE reitingutabelis

senisest C-taseme toetuse saajast.

NOORED

- noormaletajatele, kes on saavutanud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel I koha,

makstakse alaliidu poolt sporditegevuse toetust tulemuse saavutamisele

järgneval aastal a`1000 krooni kuus ühe kalendriaasta jooksul (noorte A-
taseme toetus);

- noormaletajatele, kes on saavutanud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel II või III

koha, makstakse alaliidu poolt sporditegevuse toetust tulemuse saavutamisele

järgneval aastal a`500 krooni kuus ühe kalendriaasta jooksul (noorte B-taseme
toetus).

4. Toetuste maksmise täiendavad tingimused
- toetuse saamise kriteeriumitele vastav maletaja peab toetuse saamiseks

esitama Eesti Maleliidule vastavasisulise avalduse;

- toetust saava maletajaga sõlmitakse kirjalik leping;

- toetust saav maletaja peab osalema toetuse saamise aastal Eesti tavamale

meistrivõistlustel (noored vähemalt oma vanuseklassis);

- toetust saav maletaja peab osalema rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja teistel

maavõistlustel Eesti võistkonna liikmena, kui ta kvalifitseerub

koondvõistkonda ning kui Eesti võistkond osaleb ülalnimetatud võistlustel;

- toetust saav maletaja peab järgima ausa mängu põhimõtteid ja olema oma

käitumisega eeskujuks teistele sportlastele;

- toetust saavad mees- ja naismaletaja peavad toetuse saamise aja jooksul

kumbki vähemalt 3 korda osalema Eesti Maleliidu poolt korraldataval või

toetataval malet tutvustaval üritusel (nt malesimultaani andmine,

treeninglaagris loengu pidamine vms);



- toetust saavad maletajad peavad hiljemalt kalendriaasta lõpuks esitama EML

raamatupidajale tõendatud kuludokumendid (originaalid) kogu eraldatud

toetuse sihipärase kasutamise kohta.

- kui toetust saav maletaja rikub mistahes käesolevas punktis nimetatud

tingimusi, siis kohustub ta saadud toetuse Eesti Maleliidule tagastama

hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 10.jaanuariks.

NB! Ülalnimetatud toetust on õigus saada vaid neil maletajatel, kellel on vastavalt
Spordiseaduse §-le 8 õigus Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindada.

Käesolevad koondvõistkonna komplekteerimise ja tippmaletajate toetamise

põhimõtted jõustuvad tagasiulatuvalt alates 01.01.2009.a.


