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1. Valdkonna eesmärgid:
1.1 spordivaldkonnas korraldatud erinevad spordivõistlused ja -üritused;
1.2 Tallinnas läbiviidavad tiitlivõistlused ja kohalikud turniirid;
1.3 korraldatud Tallinna meistrivõistlused;
1.4 toetatud tervisespordiüritused;
1.5 linlastele suunatud üritused ja teavitused tervislike eluviiside tutvustamiseks.
2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:
2.1 projekti otseselt kaasatud osalejate arv;
2.2 võistluste arv, mille käigus selgitati parimad osalejad;
2.3 projektist kaudse kasu saajate, näiteks publiku arv;
2.4 projekti tegevuste ajakava selgus ja loogilisus.
3. Valdkonna prioriteedid:
3.1 rahvusvahelised spordiprojektid, mille alla kuuluvad tiitlivõistlused (maailmameistrivõistlused,
Euroopa meistrivõistlused) ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvad kõrgetasemelised
spordiüritused (maailma karika võistluse etapid, grand prix’d jms) ning väiksema mahulised
rahvusvahelised spordiüritused, kust võtavad osa vähemalt kolme riigi sportlased ja/või
võistkonnad. Propageeritakse rahvusvaheliste ja kõrgetasemeliste spordivõistluste korraldamist
Tallinnas, mis elavdab ettevõtlust ja on hea väljund kohalikele sportlastele;
3.2 massi-, sari- ja tervisespordiüritused. Võistlussari „Tallinn liigub!” tutvustab terviseliikumist ja
tervislikku eluviisi. Eelistatud on projektid, mis toimuvad Tallinnas ning on suunatud eelkõige
noortele ja pealinna elanikele. Eelistatud on suure osalejate arvuga, mitmekülgsed ja/või vähemalt
neljast etapist koosnevad üritused, kus korraldaja tagab osalejate terviseliikumisnõustamise;
3.3 Tallinna meistrivõistlused. Toetatakse Tallinna meistrivõistluste korraldamist üks kord aastas
eri spordialadel, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee. Meistrivõistlustel saavad osaleda noored,
juuniorid ja täiskasvanud;
3.4 igakuised spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused). Toetatakse
aasta ringi toimuvaid kohalikke turniire ja võistlusi, mis pakuvad spordiklubidele ja eri alade
harrastajatele kasulikke võistluskogemusi. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet aktsepteerib igakuiste
spordivaldkonna projektide puhul neid, mis toimuvad Tallinnas ja milles osalevad vähemalt kolme
eri spordiklubi liikmed ja/või võistkonnad.
4. Toetuse taotluse esitamise tähtaeg
4.1 Rahvusvahelise spordiprojekti toetuse taotlus esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta
ning projekti lõpptähtpäev on komisjoni toimumise eelarveaasta 31. detsember. Komisjon vaatab
taotlused läbi jaanuari jooksul.
4.2 Igakuiste spordivaldkonna projektide taotlused esitatakse paariskuu viimaseks päevaks.
Komisjon koguneb iga paaritu kuu esimesel täistöönädalal.
4.3 Massi-, sari- ja tervisespordiprojekti toetuse taotlus esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta
kohta. Komisjon vaatab taotlused läbi veebruari jooksul.
4.4 Tallinna meistrivõistluse toetuse taotlus esitatakse:
4.4.1 aasta esimesel poolel korraldatava meistrivõistluse kohta eelneva aasta 15. detsembriks;
4.4.2 aasta teisel poolel korraldatava meistrivõistluse kohta sama aasta 15. juuniks.
4.4.3 Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi vastavalt kas jaanuaris või juulis.
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5. Tallinna meistrivõistluse toetuse taotlusele esitatavad lisatingimused:
5.1 meistrivõistluse korraldamist aktsepteeritakse olümpiaaladel, mitteolümpiaalade puhul
maailmameistrivõistluse aladel ja Tallinna linnalt noortespordi toetust (sporditegevuse toetus)
saavatel spordialadel;
5.2 meistrivõistlus peab olema kantud alaliidu kalendrisse;
5.3 meistrivõistluse võib korraldada spordiklubi või -kool (edaspidi korraldaja);
5.4 meistrivõistluse puhul sportmängudes toetatakse finaalturniiri (1–2 päeva) korraldamist, mitte
kogu meistrivõistluste sarja (v.a kuni 19-aastaste harrastajate meistrivõistlused);
5.5 korraldaja kohustub:
5.5.1 pärast võistlust esitama ametile lisaks lõpparuannetele võistlusprotokollid;
5.5.2 võimaldama osaleda meistrivõistlusel kõikidel Tallinnas asjaomast spordiala viljelevatel
sportlastel, spordiklubidel ja -koolidel;
5.5.3 teavitama asjaomase spordiala klubi meistrivõistluse toimumisest vähemalt üks kuu ette.
6. Lisaks lisas 1 nimetatule ei anta toetust järgmiste kulude tegemiseks:
6.1.1 Eesti karika- või meistrivõistluse korraldamise kulud;
6.1.2 Tallinna seenioride meistrivõistluse korraldamise kulud;
6.1.3 rahvusvahelisel võistlusel osalemise kulud;
6.1.4 laagri korraldamise kulud;
6.1.5 koolituse tegemise kulud;
6.1.6 toitlustusega seotud kulud;
6.1.7 majutusega seotud kulud;
6.1.8 auhindade ja meenetega seotud kulud;
6.1.9 valeandmeid esitanud taotleja tehtud kulud.
7. Ei toetata taotlust, mis on esitatud pärast tegevuste toimumist või pärast taotluse dokumentide
esitamise tähtaja möödumist.

Toomas Sepp
Linnasekretär

