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NOORTESPORDI TOETUSE JAGAMISE KRITEERIUMID 2013.AASTAKS 
 
 
Kultuuriministeeriumi spordiosakonna kriteeriumid: 
 

2013. aastal kannab Kultuuriministeerium kogu alaliidule eraldatava raha otse alaliidule ning 
alaliit ise finantseerib klubisid. 

Noortespordi toetus klubidele eraldatakse kooskõlas kultuuriministri 21.12.2012 määruse nr. 
12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise 
kord“ alusel (RT I, 04.01.2013, 29) 

Noortespordi toetus Eesti Maleliidu liikmesklubidele eraldada valdkonniti alljärgneva 
proportsiooni alusel: 

 

1. Klubide baasraha 10,0 %  
 

2. Klubide pearaha 25,0 %  
 

3. Klubide sportlikud tulemused 35,0 %  
 

4. Klubidele toetus noorteturniiride korraldamisel 5,0 %  
 

5. Eesti Maleliidule 25,0 %  

 
Kõikides toodud alajaotustes näidatud noortespordi toetust võivad saada klubid, millised 
vastavad järgmistele eeltingimustele: 
 

• klubi on Eesti Maleliidu liige; 
• esitab Eesti Maleliidule tähtaegselt noormaletajate ning treenerite nimekirjad ja 

tunniplaanid; 
• on esitanud nõuetekohased aruanded Eesti Spordiregistrile ja Äriregistrile; 
• on täitnud korrektselt Eesti Maleliiduga sõlmitud koostöölepingut noortespordi toetuse 

kasutamise osas ja on esitanud aruanded toetuse sihipärase kasutamise kohta; 
• noortespordi toetust taotleva klubi treenerid omavad vastavalt Spordiseadusele 

erialast kutsekvalifikatsiooni; 
• klubi sõlmib Eesti Maleliiduga koostöölepingu noortespordi toetuse kasutamise kohta.  

 

 
 

1. Klubide baasraha (kokku 10% eraldatavast summast): 
Noortespordi toetuse baasraha eraldatakse kõigile klubidele võrdsetes osades  
 

 
2. Klubide pearaha (kokku 25% eraldatavast summast): 

Klubidele eraldatakse pearaha vastavalt Eesti Maleliidule esitatud nimekirjades olevate laste 
arvule. Käesolevas alajaotuses toetuse määramisel arvestatakse iga treeneri kohta max. kuni 
50 õpilast. 
 

Pearaha eraldatakse kahes vanuserühmas: 
2003.a. – 2006.a. sündinud lapsed (50% antud valdkonna toetusest jagatakse kõigi laste 
vahel võrdselt) 
 

2002.a. - 1993.a. ja varem sündinud lapsed (50% antud valdkonna toetusest jagatakse kõigi 
laste vahel võrdselt) 



 

3. Klubide sportlikud tulemused (kokku 35% eraldatavast summast): 
 

Sportlike tulemuste eest eraldatakse toetus klubile, mille lapsed esitati 2013. aastal 
noortespordi toetuse saamiseks, eeldusel, et need lapsed on Eesti Maleliidule esitatud klubi 
liikmete nõuetekohaselt vormistatud nimekirjades. 
 

Käesolevas alajaotuses jagatakse klubidele arvestuspunkte vaid nende võistlejate tulemuste 
eest, kes on õigustatud esindama Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kooskõlas 
Spordiseadusega. 
 
Tulemuslikkuse raha eraldatakse: 

 

1) Eesti MV-l tavamales 1.-5. koha saavutanud võistlejate eest järgmistel võistlustel: kuni 
8-a.; kuni 10-a.; kuni 12-a.; kuni 14-a.; kuni 16-a. ja kuni 18-a. noormeeste ja neidude 
meistrivõistlused, kuni 20-a. noormeeste meistrivõistlused ja klubide võistkondlikud 
meistrivõistlused (kokku 14 võistlust, iga võistlus max kuni 15 tulemuspunkti; klubide 
võistkondlike meistrivõistluste tulemuspunktid korrutatakse 2-ga); 
Toetussummade arvestamisel jagatakse tulemuspunkte alljärgnevalt: 1. koht – 5 
punkti, 2. koht – 4 punkti, 3.koht – 3 punkti, 4.koht – 2 punkti ja 5.koht – 1 punkt. 
Klubide võistkondlike meistrivõistluste tulemuspunktid on alljärgnevad: 1. koht – 10 
punkti, 2. koht – 8 punkti, 3.koht – 6 punkti, 4.koht – 4 punkti ja 5.koht – 2 punkti. 
Eesti täiskasvanute MV-l saavutatud kohtade puhul korrutatakse tulemuspunktid 2-ga. 

 

2) Noorte ja juunioride EM- ja MM-võistluste erinevate vanuseastmete tulemuste alusel 
(sh. arvestatakse tulemusi järgmiselt: tavamales –alajaotuses 1 toodud punktid 
korrutatakse koefitsendiga  6; kiir- ja välkmales  korrutatakse punktid koef.-ga 3,); 

3) Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võistkondlikus arvestuses saavutatud tulemuste eest 
korrutatakse alajaotuses 1 toodud punktid võistkonnas osalenud võistlejate arvuga 
ning iga lapse punktid lähevad klubi tulemuste arvestusse, mida laps esindab; 

 

4) Euroopa Liidu noorte MV-te tulemuste alusel: alajaotuses 1 toodud punktid 
korrutatakse koefitsendiga 1,5; 
 

Iga võistleja kohta arvestatakse tulemuspunkte erinevate vanuseklasside Eesti 
meistrivõistluste kohtade alusel (v.a. klubide võistkondlikud meistrivõistlused, milliseid ei 
seostata võistkonnas mänginud võistlejatega) selliselt, et võistleja parima tulemuse eest 
arvestatakse kohapunkte koefitsiendiga 1,0 ning paremuselt järgmiste tulemuste eest 
arvestatakse punkte koefitsiendiga 0,5. Eesti võistkondlike MV-te alusel arvestatakse klubi 
parimat tulemust koefitsiendiga 1,0 ning järgmisi tulemusi koefitsiendiga 0,5. 
Rahvusvaheliste tiitlivõistluste punktide arvestamisel on kõik võistlused ühesuguse 
koefitsiendiga. 
 

Liidetakse kõigi eelnimetatud võistluste tulemuspunktid, millest lahutatakse nende klubide 
liikmetele arvestatud tulemuspunktid, kes erinevatel põhjustel toetust ei saa. 
Ühe tulemuspunkti hinna saamiseks jagatakse käesolevas alajaotuses toetusteks minev 
summa (35% üldsummast) arvestamisele kuuluvate tulemuspunktide arvuga (……), ühe 
tulemuspunkti hind seega ……….. eurot.  
 

Kui noormaletaja, kes on saavutanud Eesti noorte meistrivõistlustel koha 1.-3., vahetab 
järgmiseks aastaks klubi, siis selle maletaja tulemuspunktide alusel määratakse toetus  
järgmisel aastal klubile, mille eest ta saavutas Eesti meistrivõistlustel 1.-3. koha. Nimetatud 
tulemuspunkte arvestamist ei rakendata võistkondlike meistrivõistluste tulemuste põhjal. 
 

Viimases alalõigus kehtestatud tulemuspunktide arvestus noormaletaja klubi vahetuse korral 
kehtib juhul, kui klubid ei ole omavahel sõlminud teistsugust kokkulepet, mis on kooskõlas 
kriteeriumitega. 
 



4. Klubidele toetus noorteturniiride korraldamisel (kokku 5% eraldatavast 

summast): 
 

Toetust eraldatakse järgmistel tingimustel: 
• Klubi on esitanud taotluse ja korraldab 2012. aastal üleriigilise noorteturniiride 

osavõistluse;  
 

• Võistlus on lülitatud Eesti Maleliidu juhatuse poolt kinnitatud kalenderplaani;  
 

• Võistlus toimub vähemalt kahes erinevas vanuseklassis: kuni 10- ja kuni 14-aastased; 
 

• Toetus jaotatakse võrdsetes osades iga korraldatava võistluse kohta järgmise 
erandiga – kolme päevaga läbiviidavatele turniiridele eraldatakse toetust antud 
alajaotuses koefitsendiga 1,0. Lühema perioodiga toimuvate võistluste toetamise 
koefitsent on 0,5. 

 
 

5. Eesti Maleliidule (kokku 25% eraldatavast summast): 
 

Sellest summast kaetakse eelkõige (kuid mitte ainult): 
 

• Eesti noorte meistrivõistluste korralduskulud;  
 

• Eesti noorte nädalalõputurniiride kulud osaliselt;  
 

• noortetreenerite osaline täiendkoolitus;  
 

• noortemale arendamine ja noortega seotud kulud;  
 

• Eesti noortekoondise vanemtreeneri ametikoha finantseerimine.  
 

 
 
 
 


