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17 KOMISJONI
juhivad Täitevkomitee liikmed

 Tipp- ja kvaliteetspordi komisjon (Tõnu Tõniste)

 Treenerid-kohtunikud-vabatahtlikud (Mati Alaver)

 Teadus-meditsiin-antidoping (Karol Kovanen)

 Sportlaskomisjon (Gerd Kanter)

 Rahanduskomisjon (Reet Hääl)

 Sport koolis ja üliõpilasspordi komisjon (Mihhail Kõlvart)

 Kommunikatsiooni komisjon (Marko Kaljuveer)



TIPP- JA KVALITEETSPORDI 
KOMISJON

 Tõnu Tõniste (esimees)

 Jaan Talts (aseesimees)

 Erki Nool

 Aavo Põhjala

 Anna Levandi

 Jaak Mae

 Jaan Kirsipuu

 Jaanus Kriisk

 EOK poolt assisteerib Martti Raju



OM ettevalmistuse rahastamise
allikad

 Hasartmängumaksu seadusega sätestatud laekumine ca 1,8 
mln EUR

 Riigieelarvest sihtfinantseerimine ca 0,8 mln EUR

 KOKKU ca 2,6 mln EUR aastas

 Puudutab vaid OM alasid, et väärikalt esindada EESTIT 
Olümpiamängudel



OM ettevalmistusrahade senine
jagunemine 2,6mln

 120 000 EUR Spordimeditsiin

 180 000 EUR Antidoping

 180 000 EUR Pallimängud (koos treeneritega)

 340 000 EUR Treenerid

 Tippsportlaste ettevalmistuseks 1 750 000 EUR



EOK tööd hinnatakse vaid
OM tulemuste e
MEDALITE JÄRGI!!!



Suuremad muudatused
rahastamise põhimõtetes

 Kaotati senine koefitsientide süsteem

 Kolme palgataseme asemel 2 (A,B)

 Kõik tulemused kehtivad 2 jooksvat aastat

 Peatreenerite toetmisest loobuti ja toetatakse
individuaaltreenereid (kergejõustikule kasuks)

 Talialadel kehtib vana süsteem kuni PyeongChang
Olümpiamängude lõpuni



A-kategooria

OM 1 / 2-3 palgafond 4000 / 2500 EUR   ettevalmistustoetus
2200 EUR

MM 1 / 2-3 palgafond 4000 / 2500 EUR  ettevalmistustoetus
2200 EUR

EM 1  palgafond 2500, ettevalmistustoetus 2200EUR

Arvestatakse vaid OM aladel ja distsipliinides tehtud tulemusi
(Kergejõustikus näiteks ka sise-MM/EM kaugushüpe, 
kõrgushüpe, teivashüpe jne)



B kategooria

 OM 4-10 palgafond 1600, ettevalmistust 1400 EUR

 MM 4-8 palgafond 1600, ettevalmistust 1400 EUR

 EM 2-3 palgafond 1600, ettevalmistust 1400 EUR

 Spordist loobumine A või B kat sportlase poolt jätab talle
palga ja alaliidule ettevalmistusraha edasi 12 kuuks.



C kategooria
 Ettevalmistustoetus 500 EUR kuus (6000 eur aastas)

 Kõik Rio OM-ile kvalifitseerunud spordialad saavad 2 C 
kategooria toetust 1 aastaks (kuni 31. aug 2017)

 1 aasta pärast vaadatakse nimekiri üle (1. sept 2017)

 Sportlased, kellel on eeldus tõusta lähitulevikus A-B 
kategooriasse ja kvalifitseeruda Tokio OM-le

 Seadsime eesmärgiks 60 sportlast

 Sportlaste aastaplaanid ja eesmärgid komisjonile



Toetame sportlaste isiklikke
treenereid

 Tegevustoetus kuus 600 EUR

 Alaliit võib maksta seda palgaks

 Tegevustoetus on sportlase põhine

 Rio medalistide treener 1500 EUR

 Rio 10 sees koha treener 1200 EUR

 Toetuse saajad otsustatakse koostöös alaliiduga



SELGITUSED
 Sähvatuste korral saame operatiivselt sportlasi C gruppi

lisada

 A-B tulemused kehtivad 2 jooksvat aastat

 C sportlased ja treenerid kinnitatakse aastaks

 Ettevamistusrahade kasutamise juhend EOK poolt - raha on 
mõeldud vaid nimetatud sportlase ettevalmistuseks-
võistlusteks-stipendiumiks!

 Antud summadest ei tohi teisi sportlasi toetada



SELGITUSED
 Toetuse jaotuse eri kululiigid lepib alaliit sportlastega kokku

 C kategooria toetuste jaotamisel ei arvestata noorte ja
juunioride tulemusi

 Arvestatakse täiskasvanute tulemusi

 Väärtustame rohkem tiitlivõistluste tulemusi

 OM-ile kvalifitseerimine ei taga veel toetust!!!

 Noorte OM mängud ja Euroopa festival (ROK-ilt eraldi raha)



EOK tippspordi eesmärgid
 Rohkem tipptulemusi TIITLIVÕISTLUSTELT

 Rohkem OM medaleid

 Rohkem 10-ne sees kohti OM-il



EESMÄRGID
 Piisavad vahendid hetke tippudele

 Rohkem toetada tipptreenereid

 Rohkem rahvusvahelisi teadmisi, uuendusi

 Taustajõud, meditsiin (psühholoogiline nõustamine!!!)

 Saavutusspordile orienteerunud noored ja nende treenerid
(Audentes, haigekassakaart, gümnaasium, ülikool, toetus
treeninguteks ja võistlusteks jne)



2020 Tokio OM
 Uued alad ja 18 lisamedalikomplekti

 Juurde tuleb 474 sportlast (kelle arvelt?)

 Võistlusprogrammid (distsipliinid) kinnitatakse ROK-i poolt
2017. a. keskel

 Hetkel puuduvad kvalifikatsiooni kriteeriumid! Loodetavasti
selguvad enne tali-OM-i



EOK järelkasvutiim
 Neinar Seli ellukutsutud 4 a tagasi

 Projekti veab Jaanus Kriisk

 Aluseks varasem kergejõustiku järelkasvu projekt

 Põhimõtted kinnitatud EOK Täitevkomitees

 Eelarve ca 52 000 EUR + sponsoritelt

 Kultuurkapitalilt lisaraha 26 treenerile (1000 eur)

 Kergejõustikust Janek Õiglane / Sven Andresoo



Järelkasvutiim
 Suve-OM alad 8 kohta

 Talve-OM alad 4 kohta

 Mitte-OM alad 6 kohta

 Pallimängud 5 kohta

 Noor ja andekas 4 kohta

 Parim üliõpilane, kaitseväelane ja rahvastipendium kõigil 1 
koht (lisandunud Neinar Seli eristipid)



Solidarity
 Suvealadel oli 12 sportlast, ca 700 USD kuus

 Talialadel hetkel 10 sportlast

 Aladeülene konkurents

 Täpsem info selgub loodetavasti dets alguseks

 Tavapäraselt saab alates 2 aastat enne OM-i

 Kindlasti midagi muutub!

 Kui info käes, antakse kõigile teada.



Tippspordi suurimad
murekohad/väljakutsed

Noorte saavutussport (16-23a)

Saavutusspordile orienteeritud
sportlaste treenerid

Taustajõud



Tänan! 

Tõnu Tõniste

EOK asepresident

Tipp- ja kvaliteetspordi komisjoni esimees


