Noortekoondisse pääsemise kriteeriumid

Kinnitatud ELTL juhatuse e-hääletusel 18.08.2021.
Koondisesse võivad pääseda noored, kes käituvad sportlasele kohaselt ja võistlevad regulaarselt ELTL võistlustel. Eesti noortekoondised (mini-kadetid, kadetid ja juuniorid) selguvad punktitabeli alusel. Kui varasemalt kindlustas Eesti Meister koha koondises ja 100% ELTL rahalise toetuse, siis nüüd saab 100% ELTL rahalise toetuse see, kes kogub kõige rohkem punkte jne. Juuniorite 3 numbri (3-liikmeliste võistkondade puhul) ja kadettide 2 numbri (2-liikmeliste võistkondade puhul) kohta on peatreeneril õigus valida, kui punktide vahe järgnevatega on kuni 3 punkti (kaasa arvatud). Punkte on võimalik koguda alljärgnevalt.

JUUNIORID U-19 (2003 ja nooremad)
Noorte TOP - 10 (Juuniorid) / Sügis
	Eesti Noorte Meistrivõistlused / Juuniorid
Eesti Meistrivõistlused / Täiskasvanud (2022 kevad)
Noorte TOP - 8 (Juuniorid) / Kevad.
	Kehtiv ELTL reiting (juunioride arvestuses, kas 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022 või 01.04.2022)
Viiest punktist lähevad arvesse nelja parema tulemused

KADETID U-15 (2007 ja nooremad)
Eesti Noorte Meistrivõistlused / Kadetid
Eesti Noorte Meistrivõistlused / Juuniorid
Noorte TOP- 8 / Kevad.
Laste GP Kadettide klass kokkuvõttes (üldarvestusse minevate max arv kokkuvõte).
Kehtiv ELTL reiting (kadettide arvestuses, kas 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022 või 01.04.2022)
Viiest punktist lähevad arvesse nelja parma tulemused

VANEMAD MINIKADETID U-12 (2010 ja nooremad)
Minikadettide TOP – 8 vanemad minikadetid.
Eesti Noorte Meistrivõistlused / Minikadetid
Kehtiv ELTL reiting (vanemate minikadettide arvestuses, kas 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022 või 01.04.2022)
Kolmest punktist lähevad arvesse 2 parema tulemused.

NOOREMAD MINIKADETID U-11 (2011 ja nooremad)
Minikadettide TOP – 8 vanemad minikadetid (noorematele minikadettidele eraldi TOPi ei toimu) .
	Eesti Noorte Meistrivõistlused / Minikadetid
Kehtiv ELTL reiting (nooremate minikadettide arvestuses, kas 01.07.2021, 01.10.2021, 01.01.2022 või 01.04.2022)
Kolmest punktist lähevad arvesse 2 parema tulemused.

PUNKTISÜSTEEM
Punkte saavad võistlejad alljärgnevalt:
1. koht – 11 punkti
2. koht – 9 punkti
3. koht – 8 punkti
4. koht – 7 punkti
5. koht – 6 punkti
6. koht – 5 punkti
7. koht – 4 punkti
8. koht – 3 punkti
9. koht – 2 punkti
10. koht – 1 punkti
Eesti täiskasvanute MV osalevatele juunioride ja juuniorite MV osalevatele kadettidele koostatakse oma vanuseklasside pingeread. Näiteks, kui esimene juunior oli 8, siis saab ta 1. koha punktid., kus nad saavad siis 1, 2, 3, jne koha punktid. Võrdsete punktide korral otsustab parem koht viimati toimunud TOP – 8 turniiril või Eesti MV omas vanuseklassis. Kui pole veel ühtegi turniiri toimunud, siis arvestatakse kehtivat reitingut.

ELTL rahaline toetus
ELTL rahaline toetus rahvusvahelisteks võistlusteks on hooajal 2021/2022 seotud noorte koondise punktide kogumise süsteemiga ning noorte koondise treeningtöös (laagrites) osalemisega. Nagu ka eelmisel aastal on 2020/2021 hooajal ELTL rahalise toetuse süsteem järgmine:
Juuniorid:
Koht punktitabeli järgi	Osalemine treeningtöös	ELTL toetus
1. koht	Jah	100%
2. koht	Jah	75%
3. koht	Jah	50%
4. koht	Jah	25% (vajadusel)
5. koht jne.	Jah	0%
Ükskõik milline koht	Ei	0%
Kadetid:
Koht punktitabeli järgi	Osalemine treeningtöös	ELTL toetus
1. koht	Jah	100%
2. koht	Jah	50%
3. koht	Jah	25% (vajadusel)
4. koht jne.	Jah	0%
Ükskõik milline koht	Ei	0%

Plaan
Koondise tööplaan (võistlused ja laagrid) selgub täpsemalt septsembris. ELTL planeerib korraldada 7-8 laagrit juuniorite ja kadettide (mini-kadetid) koondiste kandidaatidele. Ülejäänud laagrid personaalselt vastavalt võimalustele või siis konkreetselt ainult sõitvale koondisele. Juuniorid ja kadetid tohivad maksimaalselt puududa ainult 2 laagrist. Seega minimaalselt peab osalema vähemalt 5-6 laagris (~67%).
Juhul kui punktitabeli alusel 1, 2 või 3 koha saanud juunior (kadettide puhul 1 või 2 koha saanud) ei osale treeningtöös, siis on tal endiselt võimalik koondist esindada, aga 100% enda kulul. Kui vastavatest sportlastest keegi ei soovi omafinantseeringuga osaleda, siis pakutakse kohta punktitabelis 4. koha saanud juuniorile (3. koha saanud kadetile), kes on osalenud koondise treeningtöös 25% ELTL toetusega. Juhul, kui ei saada piisavalt tugevat koondist kokku vastava ELTL toetusega ja omafinantseeringuga, siis koondist noorte EMile välja ei panda. Nendel juunioritele, kes on saanud koha 3 (kadetid 2) parema hulgas ja osalenud treeningtöös kuid koondist kokku ei saada ja jääb seetõttu näiteks Noorte EMile sõitmata, antakse võimalusi osaleda teistel rahvusvahelistel turniiridel, vastavalt kalkulatsioonile noorte EMile sõiduks vastava toetuse mahus.
Koondise laagris olevate kohtade arv on tihti piiratud. Eelisõiguse laagris osaleda saavad tugevamad (vastavalt reitingule). Need, kes laagrisse ei mahtunud, aga avaldasid tähtaegselt soovi seal osaleda, saavad laagris osalemise samuti kirja (rahalise toetuse arvestuses).
Puudumised loetakse laagris osalemiseks, ka siis, kui puudutakse järgnevatel põhjustel:
	Sportlane on vigastatud (vajalik arstitõend)

Sportlane osaleb laagriga samal ajal suurel ja tugeval rahvusvahelisel võistlusel (vajalik koondise treeneri teavitamine tähtaegselt).
	Sportlane osaleb laagriga samal ajal oma välisklubiga välisriigi meistrivõistlustel (vajalik koondise treeneri teavitamine tähtaegselt).
Selliseid põhjendusi saab maksimaalselt esitada 2 korda. Ehk siis ELTL rahalise toetuse saamiseks nendel, kes saavad vastavalt kriteeriumitele koondisesse on vaja minimaalselt osaleda 3 laagris, kui sellele on lisada maksimaalselt 2 põhjusega puudumist.

