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1.
EJL jaotab 2019. aastal noorte tippspordi riiklikku toetust 2018. a. Eesti
meistrivõistluste tulemuste põhjal järgmiselt:
1.1. 15% EJL juunioride ja noorte koondiste projektide rahastamiseks.
1.2. 40% klubidele maanteesõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal;
10% N/M-U tulemuste põhjal.
1.3. 25% klubidele maastikurattasõidu ja cyclo-crossi viljelemiseks, mis omakorda
jaguneb:
90% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal;
10% N/M-U tulemuste põhjal.
1.4. 15% klubidele trekisõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal
10% N/M-U paremusjärjestuse väljavõtte põhjal N/M-Eliidi tulemustest.
1.5. 20% klubidele BMX rattakrossi viljelemiseks, mis jaotatakse kõigile lõpetajatele
eraldatud punktide põhjal.
90% noorte (N/M10-J) tulemuste ja (N/M5-9) osaluse põhjal
10% N/MU tulemuste põhjal
2.
Noorte tippspordi riikliku rahalise toetuse jagamisel EJL liikmesklubide vahel
võetakse arvesse jooksva aasta töötulemused, mille aluseks on EJL 2017. a.
võistlusreglemendi punktis 11 sätestatud punktitabelid. Punkte annavad alljärgnevad
võistlused:
2.1. Maanteesõit
Punktialad on: eraldistart, grupisõit, noorte mitmepäevasõit (Tartu Noorte Velotuur),
kriteeriumi sõit.
2.1.1 Punkte antakse N/M-14, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga
koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte põhjal
(punkte antakse väljavõttest koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile
antakse Eesti MV aladelt 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
2.1.2 Kriteeriumis saavad punkte igal etapil N/M-14 ja N/M-16 võistlusreglemendi tabeli 3
järgi. N/M-E, M-U, N/M-J finaalvõistlusel tabeli 1/2 järgi.
2.2. Maastikurattasõit ja cyclo-cross
Punktialad on: maastikurattakross, talikross, teatekross, maastikurattamaraton ja cyclo-cross.
2.2.1. Punkte antakse N/M-14, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga
koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte põhjal
(punkte antakse väljavõttest koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile
antakse aladelt 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
2.3. Trekisõit
Punktialad on: sprint, võistkondlik sprint, paigaltstart, punktisõit, ind.jälitussõit, võistkondlik
jälitussõit.
2.3.1. Punkte antakse N/M-14, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga
koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist N/M-U vanuseklassi väljavõtte põhjal
(punkte antakse väljavõttest koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile
antakse aladel 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
2.4. BMX
Punktiala on BMX rattakross.
2.4.1. Punkte antakse N/M 5-9, N/M-10, N/M-12, N/M-14, N/M-16, N/M-J, N/M-U
vanuseklassis. N/M 5-9, N/M-10; N/M-12; N/M-14 vanuseklassile antakse 2 osaluspunkti iga

lõpetanud osavõtja kohta.
Võistlejate vähesuse korral toimunud võistlusklasside liitmisel, antakse punkte
lõpuprotokollist väljavõtete põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel vanuseklassidele eraldi.
2.5. Maantee-, treki-, maastikurattasõidu ja cyclo-crossi võistluste vanuseklasside N/M-10
kuni N/M-12 (v.a. teatekross) sportlaste tulemusi, osaledes vanemate vanuseklasside
võistlustel ei arvestata noorte tippspordi riiklikus rahastamises.
3.
Noore jalgratturi (N/M-10/12/14/16/J,U) mingil põhjusel toimunud üleminekul ühest
klubist teise, antakse esimesel üleminekule järgneval aastal selle jalgratturi poolt kogutud
rahapunktid ainult ja täies ulatuses vanale klubile.
4.
Noorte tippspordi toetus eraldatakse ainult EJL liikmesklubidele, kes on esitanud
Riiklikule Statistikaametile ja Eesti Spordiregistrile nõuetekohase aruande ning kajastuvad
sealses andmebaasis.
5.
ARVUTUSE METOODIKA:
Leitaks vanuseklasside poolt kogutud punktide summa eraldi maantee-, maastikuratta-,
trekisõidu, BMX rattakrossis ja cyclo-crossis.
Ühe punkti hind saadakse maantee-, maastikuratta-, trekisõidule, BMX rattakrossile ja cyclocrossile eraldatud raha jagamisel nende alade poolt kogutud punktidega.
EJL liikmesklubi poolt kogutud ala punktide summa korrutatakse ühe punkti hinnaga ning
saadakse klubi riikliku toetuse suurus noortespordile vastaval alal.
Liikmesklubi viie ala (maantee-, maastikuratta-, trekisõit, BMX rattakross, cyclo-cross)
toetused summeeritakse, saades summa, mis on aluseks klubi riikliku noortespordi rahaliseks
toetuseks.
Kinnitatud: Treenerite Nõukogu koosolekul.
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