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PROJEKTI EESMÄRGID. 
 
Pikaajaline eesmärk: 
 

• 2018.a. Olümpiamängud: Võita olümpiakoht ja pääseda finaali üksiksõitudes ja jäätantsus.    
 

Lühiajalised eesmärgid:   
 
2014-2018  

• ISU tiitlivõistlustel (Jun.MM; EM; MM) pääs finaali 
 
 
Hinnangud: 
 
Tulemus väga hea – võita koht OM-le kahel alal ja pääseda finaali 
Tulemus hea - võita koht OM-le kahel alal ja pääseda finaali ühel alal 
Tulemus rahuldav - võita koht OM-le ühel alal ja pääseda finaali 
 
Projekti ülesehitus: 
 
Projekt koosneb kolmest osast koos eesmärkide, hinnangute, valiku kriteeriumide ja finantsiliste toetustega: 
 

• Noorte Arenguprojekt  
• Juunioride projekt  
•  Koondise projekt 
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NOORTE ARENGUPROJEKT. 
  
                                                   
                                             2015/2016 HOOAEG 
 

1. Tehnilised kriteeriumid 2015/2016 võistlushooajaks: 
 
ÜKSIKSÕIT 
 

Sünniaasta Elemendid Ettevalmistuse toetus 
1.07.2004/05 2F; 2Lz; 2A 200€  
1.07.2002/03 2A, 2 3-kordset hüpet 300€  
 
 

JÄÄTANTS 
 
Võistlusklass Sünniaasta Elemendid Ettevalmistuse toetus 
Advanced Novice 
 

Vastavalt klassifikatsioonile STw3, Sp3, kaks erinevat tõstet-
level3 

 
            400€  

  
 
1.2 Tehniliste kriteeriumide täitmise võistlused on: 

• Eesti NMV, EUL-i kalenderplaani võistlustel 
• ISU kalenderplaanis olevad võistlused 

 
 

1.3 Tehniliste kriteeriumide täitmise tingimused ja kord: 
a) Sooritatuks loetakse element GOE väärtusega „base“ 0  kuni +3.  
b) Sportlane peab täitma kriteeriumid kaks (2) korda hooaja jooksul ühes kavas (kas vaba- või lühikavas, mitte kokkuvõttes ning kas ühel või 
erinevatel võistlustel). 
c) Kriteeriumid täitnud sportlase klubi saadab EUL-le sportlase andmed, võistluse nimetuse ning protokolli väljavõtte. Vastav info saadetakse 
siis kui kriteeriumid on täidetud kaks (2) korda. 
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      2. ISU kalenderplaani välisvõistlustele lähetamine 
• Lähetavad klubid. 
• EUL kompensatsiooni tingimused kriteeriumid täitnud sportlasele: 

                             I koht    üksiksõit - 200€ ;  jäätants – 300€  
                                        II koht    üksiksõit - 150€ ;  jäätants – 200€  
                                       III koht    üksiksõit - 100€ ;  jäätants – 150€  
 
Kompenseeritakse üks välisvõistlus. Arvesse ei lähe Basic Novice B (üksiksõit) ja Basic Novice (jäätants) võistluste tulemused. 
Kriteeriumid täitnud ja esikolmikusse tulnud sportlase klubi esitab EUL-ile võistluste protokolli. 
 

3. Treenerite premeerimine: 
Premeeritakse treenereid, kelle sportlased on täitnud nendele esitatud kompensatsiooni tingimused ja, kes on tulnud ISU kalenderplaanis olevatel 
võistlustel vähemalt esikolmikusse. Preemiate  suurused ühe sportlase/paari saavutuse kohta:  
             I   koht: 190€  
            II  koht:  130€  
           III koht:     65€  
NB! Kõik ettenähtud kompensatsioonid ja preemiad eraldatakse KM noortespordi vahenditest sportlaste klubidele 2015/2016 hooaja lõpus.  
 

4. Ettevalmistus: 
2015/2016 võistlushooajal tehnilised kriteeriumid täitnud uisutajad saavad EUL-i poolt toetust ettevalmistuseks vastavalt kriteeriumide tabelile.           
Projekti kandidaatidel on võimalik ise otsustada, missuguse konkreetse laagri peale raha kulutatakse. Raha võib ka kulutada võistlusvarustuse 
(uisud, saapad) ostmiseks. EUL-ile tuleb esitada kuluaruanne koos kulutšekkidega.  
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JUUNIORIDE PROJEKT 
 

• Ülesanne täita projektis püstitatud eesmärgid 2016 a. Jun.MM-l 

 
 
 
 
 

Juunioride GP kandidaatide valiku printsiibid  
 
 
 

1. Eesti Noorte MV 2016 võitja valib ühe etapi 
2. Jun.MM kriteeriumid täitnud sportlastest kõrgema lühi- ja vabakava tehniliste punktisummade parim valib järgneva etapi 
3. Kõrgema lühi- ja vabakava tehniliste punktisummadega sportlane valib järgneva etapi 

 

 

 
Juunioride GP ja Jun.GP Finaali  finantseerimise printsiibid 
 
lähetamine kriteeriumid finantseerimine treeneri premeerimine 
EUL kulul 
 
 

1.Sportlased, kes on pääsenud 
JGP Finaali 

EUL kompenseerib sportlase ja 
treeneri sõidukulud ning treeneri 
majutuse ning päevaraha 

50% ISU sportlase preemiast 
EUL rahadest 

 
Omal kulul või EOK toetusest 1.Sportlased, kes on tulnud JGP 

I,II või III kohale 

EUL kompenseerib:  
sportlase ja treeneri sõidukulud ja 
treeneri majutuse 

50% ISU sportlase preemiast 
EUL rahadest 

 

2. Sportlased, kes on tulnud JGP 
4.-6. kohale 

Sõidukompensatsioon 
kulutšekkide alusel kuni: 
üksiksõit – 320€ 
jäätants – 480€ 

 

 
 
 
 
KOONDISE PROJEKT 
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Ülesanne 
Lühiajaliste eesmärkide täitmine ISU tiitlivõistlustel hooajal 2015/2016  
 
Koondise liikmed 
Sportlane, kes esindab Eestit ISU tiitlivõistlustel (Jun.MM, EM; MM) 
Koondise treener, kes on koondise liikme treener 
Koondise kandidaat, kes taotleb katsevõistluste kaudu võimalust EUL esindamiseks ISU tiitlivõistlustel  
 
Sportlane arvestatakse koondise liikme staatusesse koheselt peale Eesti tiitlivõistlusi või katsevõistlusi. Staatus kehtib kuni uue  
hooaja katsevõistluseni. 
 
Seenioride koondise finantseerimine 

EM ja MM kohad Finantseerimine 

 
 
Treenerite premeerimine 

EM 1.-12. koht või  MM 1.-12. koht 
 

ISU preemiad sportlastele vastavalt saavutatud 
kohtadele (sportlaste a/a-le) 
 

 
EUL rahadest: 50% ISU sportlase  preemia 
suurusest summast treenerile 
(klubile sihtotstarbeliseks kasutamiseks) 

EM või  MM-i finaali koht  
 

EUL rahadest:50% ISU EM või MM 12. koha 
sportlase preemiast sihtotstarbeliseks kasutamiseks 

 

ISU hooaja reitingus parimal kohal 
olev sportlane, kellel on täidetud ISU 
EM või MM tehnilised kriteeriumid, 
kuid ei ole täidetud eelnevaid 
nõudeid 

EUL rahadest: 30% ISU EM või MM 12. koha 
sportlase preemiast sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
 
 

 

 
Juunioride koondise finantseerimine 

Jun. MM kohad Finantseerimine 

 
 
Treenerite premeerimine 

JMM 1.-12. koht  
 

ISU preemiad sportlastele vastavalt saavutatud 
kohtadele (sportlaste a/a-le) 
 

 
EUL rahadest: 50% ISU sportlase  preemia 
suurusest summast treenerile 
(klubile sihtotstarbeliseks kasutamiseks) 

JMM-i finaali koht  
 

EUL rahadest: 50% ISU Jun.MM 12. koha sportlase 
preemiast sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
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EUL tulemuslikkuse tabelis  enim 
kohapunkte saavutanud sportlane, 
kellel on täidetud ISU Jun.MM 
tehnilised punktid,  kuid ei ole täidetud 
eelnevaid nõudeid 

EUL rahadest: 30% ISU Jun.MM 12. koha sportlase  
preemiast sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
 
 

 

 
Toetuste kasutamine 
KP kaudu toetust saavad sportlased võivad kasutada toetust sihtotstarbeliselt ettevalmistuseks, võistlustele lähetuseks ja varustuse 
ostmiseks. NB!  EUL kompensatsioonid on sihtotstarbeliseks kasutamiseks, mille kohta esitatakse kuludokumendid. 
 
Võistlustele lähetamine 
Juhatuse poolt kinnitatud koondislaste lähetust ISU GP-dele ning kõikidele ISU tiitlivõistlustele finantseeritakse  EUL-li poolt.  
ISU kalenderplaanivõistlustele lähetamise valikul on eelisõigus Eesti meistritel ja medaliomanikel. 
 
Meditsiiniline kontroll 
Kõikidel koondise liikmetel on kohustuslik läbida arstlik kontroll spordimeditsiini keskuses kaks korda aastas, üks kord kevadel ja 
teine kord sügisel. Kinnitatud koondise liikmetel arstliku kontrolli kulud kompenseerib Uisuliit. Kontrollid peavad olema läbitud 1. 
detsembriks ning 1. juuniks 

 
Koondise treenerid 
Koondise sportlaste treenereid, kes on seotud OM-i ettevalmistusega, finantseeritakse EOK poolt eraldatud toetusest. 
Lisaks eelnevates tabelites toodud preemiate võimalused ja suurused. 
 
Sponsorlus ja sportlaste kohustused. 
Koondise liikmed peavad kandma EUL-iga lepingud sõlminud sponsorite logodega dressi tiitlivõistluste treeningutel ja peale oma 
esitust Kiss&Cry ning „Mixed Zone” tsoonis. Samuti tuleb kanda dressi kodustel tiitlivõistlustel ning nende raames antavatel 
teleintervjuudel. Lisaks EUL sponsorile võib sportlasel olla 1 isiklik sponsor, kellega samuti on EUL sõlminud lepingu nimetatud 
sportlase toetamiseks ja mille logo võib olla dressil, mis peab vastama ISU nõuetele ning mille asukoha määrab EUL. 
 
Toetused ja aruandlus 
Sportlasele ettenähtud toetuste arveldamine käib läbi EUL-i. Sportlasele kantakse raha vastavalt tema poolt EUL-i toodud tšekkide 
alusel või makstakse EUL-i arvelt sportlase poolt toodud eelnevalt kooskõlastatud arved.   
 
          
Programmi vastutaja:                             EUL juhatus  ja sekretariaat 


