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Olümpiakomitee infotund

18. oktoober 2022



Piret Hartman
Kultuuriminister



Uued juhid

Alo Lõoke – Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, juhatuse liige

Kert Toobal – Eesti Võrkpalli Liidu spordidirektor



Kuupäevad
19. oktoober – Spordiorganisatsioonide juhtide 
koolitusvajaduse uuringu tähtaeg
26. oktoober –Sportlasfoorum, O`Learys Kristiine Keskus
02. november – Hingedepäev
13. november – EOK spordifilmide avafilm PÖFF’il

08. detsember –Esindajate kogu, hotell Radisson Collection
30. detsember – „Spordiaasta Tähed“ gala Alexela kontserdimaja

26. mai 2023. – Täiskogu ja Eesti Spordikongress Paides



Hingedepäev 02. november
• 2. novembril - Hingedepäeval, kell 16.00 

Metsakalmistul sportlaste rahula

• Nende kalmudele süüdatakse enam kui kolmsada 
küünalt. 

• Igal aastal asetab Eesti Olümpikomitee president 
mälestussambale pärja. Omapoolset austust neile 
ootame ka spordialaliitudelt.

• Teavet erinevate aastate Hingedepäeva korraldamisest 
leiad Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu 
kodulehelt https://esvl.ee/uus/2021/11/

• Maetute nimekiri https://esvl.ee/uus/metsakalmistu-
rahula/

https://esvl.ee/uus/2021/11/
https://esvl.ee/uus/metsakalmistu-rahula/


EESTIMAA SPORDIHING 
2022

• Tähtaeg 22. november
• jaanika@eok.ee
• Auhind antakse üle Spordiaasta Tähed 
galal 30. detsembril



Alaliitude toetused 2023

• Sporditoetuste keskkonnas „Üldandmed“ korda!
• Lepingusse konto nr keskkonnast

• Taotlemisel pidevalt salvestada või pikad tekstid endale välja 
kopeerida
• Hea juhtimistava punktisüsteem Kultuuriministri määruse lisas 

põhjalikult ära selgitatud – palun tutvuda!
• Valmis taotlus esitage ära!



Alaliitude toetused 2023 – täiendavate 
tulemuste esitamine
• Sportlase kohta läheb arvesse maksimaalselt 2 tulemust, millest üks 

on OM tulemus. Kui need on automaatsel arvestamisel juba olemas, 
ei ole mõtet rohkem esitada
• Jälgida tulemuste arvestamise perioodi!
• Ei arvestata Balti MV, Põhjamaade MV ega väiksemaid turniire
• Ei arvestata kohti 7+
• Ei arvestata tulemusi nooremad kui U16



Alaliitude toetused 2023 – saavutussport 
ehk Team Estonia koondiste toetus

• OM alad
• Nii täiskasvanud kui ka noored
• Nii individuaalselt kui ka koondise põhiselt
• Maksimaalne toetuse summa 15 000 € / sportlane (ka koondiste puhul)

• VK alad
• Nii täiskasvanute- kui ka noortekoondistele
• Samuti 15 000 € / sportlane põhimõte
• Taotlemisel panna võimalikult palju koondiseid kokku

• MOM alad
• Team Estonia alad (autosport, motosport, orienteerumine, male ja karate)
• Nii individuaalselt kui ka koondise põhiselt
• Maksimaalne toetuse summa 15 000 € / sportlane (ka koondiste puhul)
• Toetuse saajad on Team Estonia liikmed!



Team Estonia liikmed ja tugiteenused -
OM alad

A-kat sportlane
B-kat sportlane

Tugiteenus Kasutamiseks 
ettenähtud maht

Koormustest 2 x/aastas

Vereanalüüsid 4 x/a

Ehho-
kardiograafia

1 x/a

Füsioteraapia 48 x/a

C-kat sportlane 
(sh C+)

Tugiteenus Kasutamiseks 
ettenähtud maht

Koormustest 1 x/aastas

Vereanalüüsid 2 x/a

Ehho-
kardiograafia

1 x/a

Füsioteraapia 36 x/a

Noor sportlane

Tugiteenus Kasutamiseks 
ettenähtud maht

Koormustest 1 x/aastas

Vereanalüüsid 2 x/a

Ehho-
kardiograafia

1 x/a

FMS 
(Functional
Movement
Screening)

1 x/a

Füsioteraapia 24 x/a



Team Estonia liikmed ja tugiteenused -
MOM alad
• Autosport
• Karate
• Male
• Motosport
• Orienteerumine

• Toetust saav sportlane
• Toetust saava koondise liige

Tugiteenus Kasutamiseks ettenähtud maht

Koormustest 1 x/aastas

Vereanalüüsid 1 x/a

Ehhokardiograafia 1 x/a

Füsioteraapia 24 x/a



Team Estonia tugiteenused
1. Koordineerib Spordimeditsiini Sihtasutus (SMSA)
2. Teenusepakkujad võivad olla üle Eesti ning ka eraisikud (näiteks 

füsioterapeut)
1. SMSA kooskõlastab teenusepakkuja
2. Arveldamine (kuupõhine) läbi SMSA

3. Teenust on võimalik kasutada ka välismaal
4. Lisaks olemas ka meditsiiniline reserv

1. Vigastuse/trauma korral
2. Eesmärk võimalikult kiire abi
3. SMSA koordineerib, aga teenust võib kasutada ka mujal



Kaitseväe spordirühm 2022 sügis
Hardi Roosiorg Motosport
Simon Sülla Judo
Jasper Rufus Rytövaara Purjetamine
Karl Kristofer Orgse Sõudmine
Mattias Vahtel Autosport
Viljar Lipard Judo
Siim Leedmaa Kardisport
Leo Muiste Sõudmine
Mario Erjazov Poks
Rainer Oras Sõudmine
Artjom Köster Jalgrattasport

Robi Saarma Jalgpall
Kristo Hussar Jalgpall
Evert Grünvald Jalgpall



Kaitseväe spordirühm

• Kriteeriumid muutuvad – Team Estonia põhiseks
• Prioriteet OM alad

• Eelistus vanus 18-22
• Mitmekordset pikendamist enam ei ole
• Kriteeriumitele mittevastavat sportlast mitte esitada
• Teatada kohe pärast arstliku komisjoni kutset või juba enne!
• www.kaitsevaeteenistus.ee

http://www.kaitsevaeteenistus.ee/


EOK LOGOD

JAH
• EOK liikmetele kasutamiseks näitamaks oma kuuluvust
• Liikmete kodulehekülgedel, ametlikel blankettidel koos 
rahvusvaheliste alaliitude logodega

EI
Reklaamidel, fotoseinadel, kodulehekülgedel koos alaliidu
või võistluste toetajatega







EOK LOGOD
Rõngastega Team Estonia logo võib/võivad kasutada:
1. Eesti Olümpiakoondise (EOK) poolt välja saadetavad 
koondised: OM, noorte OM, olümpiafestivalid ja Euroopa mängud
2. Eelpool välja toodud koondiste liikmed (nt sotsiaalmeedia jaoks)
3. Delegatsiooni riietusel
4. Olümpiakollektsioonis, et fännid saaksid osta Team Estonia 
logoga esemeid
5. EOK toetajad, kelle puhul laienevad Team Estonia logo 
kasutamisele samad õigused mis EOK logo puhulgi
6. EOK olümpiamängude mainekampaaniates

LISAINFO: margus@eok.ee



EOK LOGOD
Rõngasteta Team Estonia logo võib/võivad kasutada:
1. Team Estonia nimekirjas olevad sportlased ja alaliidud, kelle sportlased 
on selles nimekirjas. Need on olümpiaalad ja viis mitte-OM ala 
(motosport, autosport, võistlustants, orienteerumine ja male)
2. Alaliitude koondised rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. 
Selleks on Team Estonia logo reeglites ette nähtud komposiitlogo 
võimalus, nt Team Estonia Fencing
3. Alaliidud vastavalt Team Estonia brandbookis välja toodud
reeglitele, sealjuures ei ole alaliitude riietuse tootmine seotud 
kindla brändi või trükipartneriga
4. Eestis korraldatavatel rahvusvaheliste tiitlivõistluste bänneritel ja 
ekraanidel
5. Alaliidu kodulehel viitega “Team Estonia liige”

LISAINFO: margus@eok.ee





EOK LOGOD

2023. aasta Eesti meistrivõistlustel EOK 100 erilogo
• Eesti meistrivõistlustega seotud reklaamidel ja
muudel materjalidel 
• Võimalusel tuua nt fotoseinal eraldi esile

LISAINFO: margus@eok.ee



EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 2023



Kultuuriministeeriumi 
informatsioon

01.01.2021

18.10.2022



Riigi spordistipendiumid

• Õigeaegselt laekus 34 spordiorganisatsioonilt 145 kandidaati;

• Raha eraldamiseks on 72 000 eurot;

• Stipendiumi suurus 900 eurot poolaasta;

• Stipendium määratakse 80 sportlasele;

• Kantakse otse sportlase arveldusarvele



Rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamise toetus (1)

• Avatakse: 1. november 2022;

• Taotlemine: toetused.kul.ee;

• Tähtaeg: 22. november 2022 kell 23:59;

• Kuni kaks projekti ühe taotleja kohta;

• Kultuuriministeerium või Eesti Kultuurkapital;

• Eelarve ligi 1 000 000 eurot (2022. aastal 920 000 eurot koos 2021. aasta jäägiga);

• Täpsem info: https://kul.ee/rahvusvaheliste-spordisundmuste-labiviimine-eestis;

• Kontaktisikuks Jarko (jarko.koort@kul.ee).

https://kul.ee/rahvusvaheliste-spordisundmuste-labiviimine-eestis


Rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamise toetus (2)

• täiskasvanute, juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused;

• täiskasvanute ja juuniorite Euroopa meistrivõistlused;

• täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa meistrivõistluste etapid või nendega 
samaväärsed võistlused;

• täiskasvanute suurekoosseisuliste rahvuskoondiste tiitlivõistluste finaalturniiri kvalifikatsiooniturniiri 
üksikud kodumängud;

• Eesti jaoks olulised vähemalt kolm järjestikkust päeva kestvad kõrgetasemelised rahvusvahelised 
võistlused;

• rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide aastakongressid ja -koosolekud.



Spordialaliitude toetuste kasv

Eelarve rida 2022 eelarve 2023 kasv 
võrreldes 2022 

baasiga

2023 eelarve 
projekt

Spordialaliidu 
tegevustoetus

2 140 000 321 000 2 461 000

Eraldised 
olümpiaettevalmistusprojek
tide toetuseks

2 437 241 448 066 2 885 306

KOKKU 769 066



Maakonna spordiliidu toetuse kasv

Taotluse esitamise tähtaeg 30.11.2022, toetused.kul.ee keskkonnas

Eelarve rida 2022 eelarve 2023 kasv 
võrreldes 2022 

baasiga

2023 eelarve 
projekt

Maakonna spordiliit 587 600 kuni 117 520 Kuni 705 120





Drooniga filmimisest spordiüritustel

• Kõik õhuruumis toimuv on reguleeritud;

• Drooni omanik peab ennast registreerima (https://lois.ecaa.ee/LoginClient.aspx);

• Drooni lennutaja peab olema läinud koolituse ja sooritama eksami (v.a. alla 250g droon);

• Eestis on kehtestatud alad, kus drooni lennutamine vajab Transpordiameti kooskõlastust 
(https://drooni.app/);

• Täpsem info: info@transpordiamet.ee.

https://lois.ecaa.ee/LoginClient.aspx
https://drooni.app/
mailto:info@transpordiamet.ee


Aitäh!
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Järgmine infotund on
22. november 2022.


