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KOONDISE PROJEKT on Eesti Uisuliidu ARENGUKAVA lahutamatu osa.

PROJEKTI EESMÄRGID.
Pikaajaline eesmärk:


2026.a. Olümpiamängud: Võita olümpiakoht ja pääseda finaali üksiksõitudes ja jäätantsus. Vähemalt
ühel alal pääseda 10 parima hulka.

Lühiajalised eesmärgid:
2022-2026
 ISU tiitlivõistlustel (Jun.MM; EM; MM) pääs finaali ja vähemalt kahel alal pääseda kümne parima
hulka.
Hinnangud:
Tulemus väga hea – võita koht OM-le kolmel alal ja pääseda finaali ja ühel alal kümne parima hulka
Tulemus hea - võita koht OM-le kolmel alal ja pääseda finaali kolmel 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
 Seenioride projekt

Üldsätted:
1. Eesti tiitlivõistluste kriteeriumid
1. 1. EMV kriteeriumite arvestuse põhimõtte.
1.1.1. MM vabakava tehnilistest punktidest 75%
1.1.2. EMV kriteeriumid hooajaks 2022/2023: üksiksõit naised: 39,75; mehed: 48,00 ; jäätants: 36,75.
*Punktid muutuvad koheselt vastavalt ISU muudatustele
1.2. ENMV kriteeriumite arvestuse põhimõtte.
1.2.1. Jun.MM vabakava tehnilistest punktidest 75%
1.2.2. ENMV kriteeriumid hooajaks 2022/23:üksiksõit:neiud:30,00; noormehed:33,00; jäätants: 28,50
* Punktid muutuvad koheselt vastavalt ISU muudatustele
1.3. Advanced Novice kriteeriumid hooajaks 2022/23: üksiksõit: neiud:26.00; noormehed:26.00;
jäätants: 20.00
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2. Treenerite kutseeksamid ja koolitused
2.1. Kutseeksamid toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel
 Täpne kuupäev teatatakse kaks kuud ette
 Kutseeksami hinnad vastavalt EOK hinnakirjale
2.2. Koolitused
 toimuvad vajaduspõhiselt
 minimaalne grupp 5 inimest
 Erialase koolituse hinnad: EKR 3 – 500€; EKR 4- 800€; EKR 5- 1000€
3. ISU vanusepiirangute järgimisest Eesti tiitlivõistlustel
Kui mõni sportlane soovib osaleda Eesti tiitlivõistlusel ISU vanusereeglitest vanemates järkudes, siis
peab sportlane olema teadlik, milline on ISU kehtestatud vanusepiirang ning võimaliku tervisliku riski
vältimiseks peab tema täiskasvanud esindaja andma osalemiseks kirjaliku nõusoleku. Kirjalik nõusolek
tuleb esitada koos ülesandmisega.
4. Meditsiiniline kontroll
Kõikidel EOK toetust saavatel koondise liikmetel on kohustuslik läbida arstlik kontroll spordimeditsiini
keskuses.
Hooaja esimeseks Katsevõistluseks on kohustus esitada spordiarsti tõend, tõendamaks, et sportlase
tervislik seisund on võistlemiseks sobiv.
5. Sponsorlus ja sportlaste kohustused
Koondise liikmed peavad kandma EUL-iga lepingud sõlminud sponsorite logodega dressi ISU
tiitlivõistluste treeningutel ja peale oma esitust Kiss&Cry ning „Mixed Zone” tsoonis. Samuti peab
kandma dressi kodustel tiitlivõistlustel ning nende raames antavatel teleintervjuudel. Lisaks EUL
sponsoritele võib sportlasel olla isiklikke sponsoreid, 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
6. Katsevõistlused
Katsevõistlustel on lubatud osaleda EUL tiitlivõistluste kriteeriumid täitnud sportlastel
Sportlased, kes saavad EOK või EUL toetust on kohustatud osalema Katsevõistlustel (juuniorid) või
hooaja eelsel Kontrollstardil (seeniorid)
7. Toetused ja aruandlus
Sportlasele ettenähtud EOK toetuste arveldamine käib läbi EUL-i. Sportlasele kantakse raha vastavalt
tema poolt EUL-i toodud tšekkide alusel või makstakse eelnevalt oma treeneritega kooskõlastatud arved.
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NOORTE ARENGUPROJEKT.

2022/2023 HOOAEG
1. Tehnilised kriteeriumid 2022/2023 võistlushooajaks:
ÜKSIKSÕIT
Sünniaasta

Elemendid

1.juuliks 2022.a ei ole saanud 12.a
1.juuliks 2022.a ei ole saanud 14.a

2A; 1x3-kordne
2A, 3 erinevat 3-kordset hüpet

Ettevalmistuse Varustuse toetus
toetus
250€
250€
375€
250€

JÄÄTANTS
Võistlusklass

Sünniaasta

Elemendid

Adv. Novice
Adv. Novice

Vastavalt klassifikatsioonile
Vastavalt klassifikatsioonile

STw2, Sp2, üks tõste-level2
STw3, Sp3, üks tõste-level3

1.2

300€
500€

300€
500€

Tehniliste kriteeriumide täitmise võistlused on:



1.3

Ettevalmistuse Varustuse
toetus
toetus

Eesti NMV, EUL-i kalenderplaani võistlused
ISU kalenderplaanis olevad võistlused
Tehniliste kriteeriumide täitmise tingimused ja kord:

a) Sooritatuks loetakse võrdse või kõrgema baasväärtusega element. Hüppeelemente, millel on <; <<; „e“ –
ei arvestata.
b) Sportlane peab täitma kriteeriumid kaks (2) korda hooaja jooksul 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.
2. ISU kalenderplaani võistlused
2.1. Sportlaste premeerimine:
I koht üksiksõit - 300€ ;
II koht üksiksõit - 200€ ;
III koht üksiksõit - 150€ ;
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jäätants – 400€
jäätants – 300€
jäätants – 200€
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Premeeritakse ühte võistlust.
Kriteeriumid täitnud ja esikolmikusse tulnud sportlase klubi esitab EUL-ile võistluste protokolli.
2.2. Treenerite premeerimine:
Premeeritakse treenereid, kelle sportlased on täitnud nendele esitatud tingimused ja, kes on tulnud ISU
kalenderplaanis olevatel võistlustel vähemalt esikolmikusse. Premeeritakse üks võistlus ühe sportlase/paari
saavutuse kohta:
I koht: 300€
II koht: 200€
III koht: 150€
NB! Kõik ettenähtud preemiad eraldatakse sportlaste klubidele EUL vahenditest hooaja 2022/2023 lõpus.
Noortekoondis
1.EUL Noorte projekti täitnud sportlane ja tema treener on Noortekoondise liige.
2.ENMV Advanced Novice kriteeriumid täitnud sportlane ja tema treener on Noortekoondise kandidaat.
3.Normatiivid on kehtivad vastavalt ISU reeglitele

JUUNIORIDE PROJEKT


Ülesanne täita projektis püstitatud eesmärgid 2023 a. Jun.MM-l

Juunioride GP kandidaatide valiku printsiibid





Katsevõistlusele (august) lubatud ENMV juunioride kriteeriumid täitnud sportlased.
Eesti noorte meister valib ühe etapi
Katsevõistlustel Jun.MM kriteeriume mõlemas kavas näidanud sportlane valib kaks etappi.
Katsevõistlustel Jun.MM kriteeriume ühes kavas näidanud sportlane valib kaks etappi
(kohtade olemasolul).
 Katsevõistlustel ENMV kriteeriume mõlemas kavas näidanud sportlane valib 1 etapi
(kohtade olemasolul).
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Juunioride GP ja Jun.GP Finaali finantseerimise printsiibid ja lähetus
Lähetamine
EUL kulul

EUL kulul

kriteeriumid

Finantseerimine

Kohtuniku lähetus ENMV
meistrile ja Katsevõistluste 1.
kohale tulnud sportlastele
ühele etapile
Sportlased, kes on pääsenud
„JGP Final“ võistlusele

EUL kompenseerib
kohtuniku lähetusega seotud
sõidukulud turistiklassis

Sportlased, kes on tulnud
JGP etappidel I;II või III
kohale
Jun.GP-l 4.- 6.koha
saavutanud sportlastele, kes
on võistlustel näidanud
Jun.MM normatiive
ühekordne toetus.

treenerite
toetused/premeerimine

EUL kompenseerib sportlase
ja treeneri sõidukulud
turistiklassis ning treeneri
majutuse
Sõidukompensatsioon
kulutšekkide alusel kuni:
üksiksõit – 500€
jäätants – 750€
treener – 500€
Sõidukompensatsioon
kulutšekkide alusel kuni:
Üksiksõit: – 300€;
Jäätants: – 450€;
Treener: – 300€

50% ISU sportlase
preemiast EUL rahadest
50% ISU sportlase
preemiast EUL rahadest

Juunioride koondise finantseerimine ja suvine ettevalmistus
 EOK noortespordi toetust saavatel sportlastel on kohustuslik osaleda Katsevõistlustel
 Juunioride koondise finantseerimise aluseks on EOK noortespordi toetussüsteem
 Sportlased, kes ei saa EOK-lt noortespordi toetust, kuid kes on täitnud alljärgnevad nõuded,
saavad toetuse EUL-lt. Toetust hakatakse maksma täitmise kvartalist kuni järgmise aasta 1
kvartalinin (EOK uute toetuste kinnitamiseni):
1) EOK noortespordi toetusega võrdne summa (750 € kvartalis)
 Kehtivad JMM normatiivid
 Saavutatud punktisummad ISU kalenderplaani võistlustel: Naistel min 155p; meestel
min 196p; JT min 128p (aluseks JMM 15.koht)
Jun. MM kohad

Finantseerimine

JMM-le koha saavutanud
sportlaste ettevalm. toetus

EUL rahadest:
Üksiksõit: 650€
Jäätants: 900€
ISU preemiad sportlastele
vastavalt saavutatud kohtadele
(sportlase a/a-le)

JMM 1.-6. koht
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Treenerite toetused/premeerimine

EUL rahadest: 30% ISU sportlase
preemia suurusest summast
treenerile
(klubile sihtotstarbeliseks
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kasutamiseks
JMM 7-10 koht

EUL rahadest preemia klubile:
500€ üksiksõitudes
750€ jäätantsus
Suvine ettevalmistustoetus, kellel Üksiksõit: 500 €
on hooajal 2022/23 täidetud ISU Jäätants: 750 €
Jun.MM normatiivid, aga kes ei
saa EOK või EUL C-kategooria
toetust

EUL rahadest klubile:
200€

Juunioride koondis
1. ISU Jun.MM kriteeriumid täitnud sportlane ja tema treener on Juunioride koondise liige.
2. ENMV juunioride kriteeriumid täitnud sportlane ja tema treener on Juunioride koondise kandidaat.
3. Normatiivid on kehtivad vastavalt ISU reeglitele

Tiitlivõistlustele lähetamise tingimused
EYOF ja YOG lähetuse tingimused:







Vastav vanus
Kahe parima ISU rahvusvahelise /Jun.GP tulemuste kogusumma
Kui võrdne, siis kahe parima ISU rahvusvahelise /Jun.GP tehniliste kriteeriumide kogusumma
Kui võrdne, siis kahe parima ISU rahvusvahelise /Jun.GP lühikava tehniliste kriteeriumide
kogusumma
Ettevalmistustoetuse eraldab EOK
Lähetuskulud tasub EOK

Jun.MM-le lähetamise tingimused:
 Täidetud ISU Jun.MM tehnilised kriteeriumid
 Ühe ISU kalenderplaani võistluse vabakava kogusumma juuniorides või seeniorides (maha
arvestatud StSq) + Eesti Noorte MV kogusumma.
 Kui on võrdne, siis ühe ISU kalenderplaani võistluse vabakava kogusumma juuniorides või
seeniorides (maha arvestatu StSq) + Eesti Noorte MV kogu võistluse tehnilised punktid.
 Kui on võrdne, siis ühe ISU kalenderplaani võistluse vabakava kogusumma juuniorides või
seeniorides (maha arvestatud StSq) + Eesti Noorte MV lühikava tehnilised punktid
 Lähetus finantseeritakse EUL poolt
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SEENIORIDE PROJEKT
Ülesanne
Lühiajaliste eesmärkide täitmine ISU tiitlivõistlustel hooajal 2022/2023

Seenioride koondise finantseerimine ja suvine ettevalmistus
 EOK toetust saavatel sportlastel on kohustuslik näidata kavasid ja kostüüme Kontrollstardil
või erandjuhtudel juhatuse nõusolekul saata oma kavadest videod.
 Seenioride koondise finantseerimise aluseks on EOK (C-taseme) toetussüsteem
 Sportlased, kes ei saa EOK-lt C-taseme toetust, kuid kes on täitnud alljärgnevad nõuded,
saavad toetuse EUL-lt. Toetust hakatakse maksma täitmisele järgnevast kuust kuni järgmiste
EOK toetuste kinnitamiseni (veebruar/ märts):
1) EOK C-taseme toetusega võrdne summa (1000€ üksiksõidu või paari kohta)
 Kehtivad ISU MM normatiivid
 Saavutatud punktisummad ISU kalenderplaani võistlusel: Naistel min 175p; meestel
min 225p; JT min 175p (aluseks MM 15.koht kolme viimase MM põhjal)
2) 1/2 EOK C-taseme toetusest (500€ üksiksõidu või paari kohta)
 Kehtivad ISU MM normatiivid
 Saavutatud punktisummad ISU kalenderplaani võistlusel: Naistel min 165p; meestel
min 200p; JT min 165p (aluseks MM 20.koht kolme viimase MM põhjal)
EM-le ja MM-le koha saavutanud
sportlaste ettevalmistustoetus
(laagrid, võistlused)
EM 1.-6. koht
MM 1.-6.koht

Üksiksõit: 650€
Jäätants: 900€
ISU preemiad sportlastele
vastavalt saavutatud kohtadele
(sportlase a/a-le)

EUL rahadest: 20% ISU
sportlase
preemia suurusest
summast treenerile (klubile)

EM 7-10. koht

EUL rahadest preemia klubile:
1000€ üksiksõitudes
1500€ jäätantsus
EUL rahadest preemia klubile:
500€ üksiksõitudes
750€ jäätantsus
EUL rahadest preemia klubile:
3000€ üksiksõitudes
4500€ jäätantsus
EUL rahadest preemia klubile:
1000€ üksiksõitudes
1500€ jäätantsus

EUL rahadest treeneri klubile:
500€

EM 11.-16.koht üksiksõidus
11.-14.koht jäätantsus
MM 7.-10.koht
MM 11.-16.koht üksiksõidus
11.-14.koht jäätantsus
Suvine ettevalmistustoetus, kellel on
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Üksiksõit: 800 €

EUL rahadest treeneri klubile:
300€
EUL rahadest klubile:
1000€
EUL rahadest klubile:
500€
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täidetud hooajal 2022/23 ISU MM
normatiivid, aga ei saa EOK või
EUL C-taseme toetust

Jäätants: 1200 €

Koondise liikmed
1. ISU EM, MM normatiivi täitnud sportlane ja tema treener on Seenioride koondise liige
2. EMV normatiivi täitnud sportlane ja tema treener on Seenioride koondise kandidaat
3. Normatiivid on kehtivad vastavalt ISU reeglitele

Tiitlivõistlustele lähetamise tingimused
ISU EM- le lähetamise tingimused:







ISU EM tehnilised kriteeriumid
21 päeva ennem EM-i algust kahe ISU kalenderplaani GP/ Challenger võistluse kokkuvõttes
kõrgeim (lühi-+vabakava) punktisumma
Võrdsete punktisummade korral: kahe GP/ Challenger võistluse arvestuses kõrgeim tehniline (lühi+vabakava) punktisumma.
Võrdsete täidetud tingimuste korral: kahe GP/Challenger võistluse arvestuses kõrgeim lühikava
tehniline punktisumma.
Võrdsete täidetud tingimuste korral Eesti MV parim tulemus
Lähetus finantseeritakse EUL poolt

ISU MM-le lähetamise tingimused:









ISU MM tehnilised kriteeriumid
ISU EM-l saavutatud koht kümne parima hulgas
21 päeva ennem MM-i algust hooajal saavutatud ISU kalenderplaani kolme võistluse kokkuvõttes
kõrgeim (lühi- ja vabakava) punktisumma. Arvesse lähevad sügishooajal kahe GP/ Challenger ning
üks ISU kalenderplaani võistlus hooaja teisel poolel (peale 1.jaanuari)
Võrdsete punktisummade korral: kolme võistluse tehniline (lühi- ja vabakava) punktisumma
Võrselt täidetud tingimuste korral: kolme võistluse arvestuses kõrgeim lühikava tehniline
punktisumma
Võrdsete täidetud tingimuste korral Eesti MV parim tulemus
Lähetus finantseeritakse EUL poolt

Olümpiamängudele lähetamise tingimused:
Täpsed reeglid kehtestatakse hooaja 2025/2026 projektis.

EUL finantseerimise printsiibist:
EUL toetusi, mis on võrdsustatud EOK toetusega makstakse ainult ühe distsipliini järgi: kas
juunioride või seenioride toetussüsteemi alusel
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ISU kalenderplaani võistlustele lähetamisest:
ISU kalenderplaanivõistlustele lähetamise valikul on eelisõigus Eesti meistritel ja medaliomanikel. Kui nad
ei kasuta oma eelisõigust, siis järgnevatel sportlastel Eesti meistrivõistluste paremusjärjestuse põhjal.
NB! Sportlaste klubidel on kohustus esitada EUL sekretariaati osavõtu soovist 10 päeva ennem
rahvusvahelise võistluse juhendis ettenähtud ülesandmise kuupäeva. Hilisemal esitamisel eelisjärjekorra
õigus ei loe.
Koondise esindusdressidest:
Juunioride ja seenioride koondise liikmetele eraldatakse EUL kulul esindusdressid (nende olemasolul)
hooaja algul.
Noortekoondise liikmel on õigus osta ja kanda koondise jakki.

Programmi vastutaja:
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EUL juhatus ja sekretariaat

