Eesti Kergejõustikuliit
2018.a HOOAJA STIPENDIUMI ERALDAMISE PÕHIMÄÄRUS
1. Stipendiumi eraldamise eesmärk
1.1.

Eesti

Kergejõustikuliit

MTÜ,

edaspidi

nimetatud

Alaliit,

annab

välja

stipendiume järgmiste põhikirjaliste eesmärkidega seotud eesmärkide
täitmiseks:


Rahvusvahelisele tasemele või selle künnisele jõudnud kergejõustiklase
saavutuse väärtustamiseks;



Rahvusvahelisele tasemele või selle künnisele jõudnud kergejõustiklase
sportliku eeskuju tunnustamiseks;



Nimetatud

sportlaste

enesetäiendamise,

arengu

ja

jätkusuutlikkuse

tagamiseks;


Sportliku eeskuju edasikandmiseks:
Sportlase kõrgetasemelisel osalemisel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel,
Sportlase

kõrgetasemelisel

osalemisel

rahvuskoondise

maa-

ja

tiitlivõistlustel;
Sportlase

aktiivses

osavõtus

koondise

ja/või

alarühmade

õppe-

ja

treeningkogunemistest.
2. Stipendiumi eraldamise põhitingimused
2.1.

Stipendiume

eraldatakse

ajavahemikul

01.01.2018

kuni

31.12.2018

vastavalt Alaliidu juhatuse 19. jaanuari 2018 aasta otsusele „Saavutusspordi
rahastamise põhimõtted 2018“.
2.2. Taotlusi stipendiumi saamiseks võetakse vastu järgmistelt isikutelt ja
tingimustel:
 taotleja on aktiivselt tegev sportlane;
 taotleja osaleb Eesti meistrivõistlustel
 taotleja on Eesti Vabariigi kodanik;
 taotleja

on

2017.a

ja/või

2018.a

hooajal

täitnud

rahvusvahelise

tiitlivõistluste normi ja on arvatud 2018. kalendriaastal Eesti kergejõustiku
rahvuskoondise kandidaadiks ja/või on arvatud Alaliidu järelkasvutiimi.
2.2. Stipendiaadil on kohustus aktiivselt osa võtta koondise ja/või alarühma õppening

treeningkogunemistest,

meistirvõistlustest
rahvusvahelistest

ning

Eesti

talvistest

kvalifitseerumise

tiitlivõistlustest.

või

ning

suvistest

koondisesse

Mitteosalemine

on

kergejõustiku

arvamise

põhjendatud

korral

tervislikel

põhjustel kergejõustikukoondise arsti vastava otsuse alusel.
2.3. Stipendiaat kohustub hoidma ennast stipendiumi kehtivusaja jooksul
laitmatus füüsilises ja vaimses vormis, selleks pidevalt, kasutades stipendiumi

näol saadavat toetust, täiendama oma teoreetilisi teadmisi ja kehalisi võimeid,
samuti tegema kõik muu vajaliku selleks, et parimal viisil täita stipendiumi
eraldamise tingimusi.
2.4. Stipendiaat kohustub osa võtma kõikidest Alaliidu poolt määratud üritustest,
mis vastavad Alaliidu põhikirjalistele eesmärkidele.
2.5. Stipendiaat kohustub hoidma temale Alaliidu poolt võistlusteks kasutusse
antud varustust heaperemehelikult, kasutama seda vastavalt vara otstarbele
ning tagastama selle vastavalt võistluslähetuses ette nähtud korrale.
3. Stipendiumi taotlemine ja maksmine.
3.1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Alaliidule esitada vormikohane kirjalik taotlus
hiljemalt 15. veebruariks 2018.a
3.2. Stipendiaatide stipendiumi suurus on määratud vastavalt sportlase tasemele.
Tasemed ja neile vastavad stipendiumimäärad on kinnitatud Alaliidu juhatuse 19.
jaanuari 2018. aasta otsusega „Saavutusspordi rahastamise põhimõtted 2018“.
3.3. Tasemete ja stipendiaatide regrupeerumise tähtaeg on 31. august 2018.a.
Kuni tähtajani arvestatakse tasemeid 2018. a Berliini EM normide alusel.
Järelkasvutiimi taseme sportlastel jooksva aasta jooksul re-grupeerimist ei toimu.
3.4.

Stipendium

kantakse

Stipendiaadi

arvelduskontole

jooksva

kuu

15.

kuupäevaks.
4. Sanktsioonid.
4.1. Stipendiaat vastutab Alaliidule oma ebasportliku või süülise käitumisega
tekitatud otsese füüsilise (nt. Alaliidule

määratud trahvid) või moraalse kahju

eest personaalselt.
4.2. Alaliidu juhatus võib otsustada ennetähtaegse Stipendiumi lõpetamise, kui
Stipendiaat ei ole kohusetundlikult täitnud käesolevas põhimääruses sätestatud
Stipendiumi tingimusi.
5. Lõppsätted.
5.1. Alaliidu esindajaks kõigis küsimustes on Alaliidu peasekretär või tema või
Alaliidu juhatuse poolt volitatud isik.
5.2. Stipendiaadi ja Alaliidu esindaja vahelised lahkarvamused lahendab Alaliidu
juhatus.

Stipendiaadi

ja

Alaliidu

vahelised

lahkarvamused

läbirääkimiste teel.
Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 19. jaanuar 2018

lahendatakse

