Kinnitatud Eesti Käsipalliliidu juhatuse poolt
otsus nr E 3.1 26.03.2020
NOORTESPORDILE
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ERALDAMISE ALUSED
EESTI KÄSIPALLILIIDUS (EKL)
1. Üldsätted
1.1. Käesoleva korraga “Noortespordile riigieelarvelise toetuse eraldamise alused Eesti
Käsipalliliidus (EKL)” on EKL juhatuse poolt kehtestatud riigieelarvelise noortespordi toetuse
jaotamise põhimõtted ja kriteeriumid Eesti Käsipalliliidus.
1.2. Kultuuriministeeriumi poolt EKL-le eraldatav riigieelarveline noortespordi toetus (edaspidi
Toetus) eraldatakse käsipalli noortekoondiste sportliku ettevalmistuse ja rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel osalemise tagamiseks ning käsipalliga tegutsevatele klubidele (edaspidi
Klubidele) vabariigi noortekoondistele järelkasvu kindlustamise ning käsipalli arendamise
eesmärgil laste ja noorte hulgas.
1.3. Toetuse suuruse määrab EKL juhatus.
1.4. Klubidele Toetuse eraldamise eelduseks on nende osalemine EKL noorte käsipalli
tiitlivõistlustel. Toetuse eraldamisel järgnevaks kalendriaastaks arvestatakse Klubi
võistkondade sportlikke saavutusi EKL noorte käsipalli tiitlivõistlustel eelneval kalendriaastal
(Eesti karikavõistlustel TA, TB, TC, PA, PB, PC ja Eesti meistrivõistlustel TA, TB, TC, PA,
PB, PC) vanuseklassides.
1.5. Klubidele Toetuse eraldamise eelduseks on selles klubis 19- aastaste ja nooremate
mängijate litsentside arv, mille eest on tasutud alates hooaja algusest kuni 31.detsembrini.
1.6. Klubidele on Toetuse eraldamise aluseks Eesti lahtistel rannakäsipalli meistrivõistlustel
osalenud noorte ja laste võistkondade arv erinevates noorte vanuseklassides.
1.7. Klubidele on Toetuse eraldamise aluseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud klubi
mängijate mängimine Eesti rahvuskoondistes ja Audentese käsipalliõppegrupis.
1.8. EKL noorte käsipalli tiitlivõistlusteks on:
1.8.1. Eesti karikavõistlused;
1.8.2. Eesti meistrivõistlused;
1.8.3. Eesti lahtised rannakäsipalli meistrivõistlused.
1.9. Rahvusvahelised tiitlivõistlused on:
1.9.1. Euroopa meistrivõistlused M16, M18; M20, M22, W16; W17, W19; W21
1.9.2. Maailmameistrivõistlused M16; M18;M20;M21;M23,W15;W16,W17,W19,W21,W23
1.9.3. Euroopa lahtised meistrivõistlused järelkasvukoondistele
1.9.4. IHF/EHF Challenge Trophy järelkasvuvõistlused.
1.10.

Käesoleva korra on kinnitanud EKLi juhatus.

1.11.
Tulenevalt erinevates spordi regulatsioonidest peavad toetust saavad klubid toetuse
saamise aastal ja eelneval aastal esitama õigeaegselt aruanded Eesti Spordiregistrile ja
majandusaasta aruande ettevõtjaportaalis.
2. Toetuste arvestamine
2.1. Kultuuriministeeriumi poolt EKL-le eraldatav riigieelarveline noortespordi toetus jaguneb
järgmiselt:
2.1.1. Eesti käsipalli juunioride ja noortekoondiste arendamiseks;

2.1.2. EKLi liikmeks olevatele klubidele spordimeisterlikkuse alusel ja baastoetusena jagatav
toetus.
2.2. Eesti käsipalli juunioride ja noortekoondiste arendamiseks määratakse 25 % riigieelarvelise
Toetuse kogusummmast.
2.3. Tulemuste eest EKL noortevõistlustel antakse kohapunkte EKV ja EMV TA,TB,TC,PA,PB,PC
vanuseklassides 1.- 6. koha saavutanud võistkondadele ja seda nimetatakse
spordimeisterlikkuse toetuseks. Võistkondade poolt saavutatud kohapunktide üldsumma järgi
eraldatakse Toetust igale klubile spordimeisterlikkuse eest. Spordimeisterlikkuse toetuse
suurus on 40% Toetuse kogusummast. Vanuseklasside põhjal jaguneb spordimeisterlikkuse
Toetus osa järgnevalt: A-klass 45%, B –klass 35%, C-klass 20%.
2.4. Kohapunkte antakse järgmiselt: 1. koht – 6 punkti, 2. koht – 5 punkti, 3. koht – 4 punkti, 4.
koht – 3 punkti, 5. koht – 2 punkti, 6. koht -1 punkt. Kui osaleb vähem kui kuus võistkonda
ühes vanuseklassis, siis vastavalt osalevate võistkondade arvule jagatakse ka punkte. Lisaks
arvestatakse protsentuaalselt võistlustel osalenud võistkondade koguarvu suhet noormeeste
ja tütarlaste võistlustel osalenud võistkondade vahel nii karikavõistlustel kui ka
meistrivõistlustel.
2.5. Baastoetust eraldatakse klubile, tema poolt taotletud ja tasutud noormängija (kuni
19.aastased kaasa arvatud) litsentside eest EKLi mängijate litsentside registris, ajavahemikul
hooaja algusest kuni 31.detsember jooksval hooajal. Baastoetus litsentside arvult on 15%
Toetuse kogusummast.
2.6. Baastoetust Eesti lahtistel MV rannakäsipallis arvestatakse eelmisel aastal ainult laste ja
noorte vanuseklassides kõikidel etappidel osalenud Klubi võistkondade koguarvult.
Baastoetuse suurus on 10 % Toetuse kogusummast.
2.7. Baastoetuse kogusummast 10% ulatuses arvestatakse klubidele Toetust eelmisel aastal 19aastaste ja nooremate mängijate mängimise eest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel Eesti
rahvuskoondise ning klubi mängijate õppimist Audentese käsipalli osakonnas.

