Kinnitatud 13.12.2017
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIDU VÕISTLUSJUHENDITE MUUTMISE KORD
1. Eesti Kergejõustikuliit kehtestab järgmised võistlusjuhendid:
•

Eesti meistrivõistluste üldjuhend

•

Eesti karikavõistluste üldjuhend

•

TV 10 olümpiastarti võistussarja juhend

•

Rukkilillemängude juhend

Kõik juhendid kinnnitab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus
2. Juhendimuudatuste esitamise ja läbivaatamise ajagraafik.
•

15. november kuni 15. august – muudatusettepanekute esitamine;

•

16.

august

kuni

15.

september

–

muudatusettepanekute

läbivaatamine

ja

süstematiseerimine EKJL-i tehnilises komisjonis;
•

16. september kuni 30. september - muudatusettepanekute läbivaatamine EKJL-i
saavutsspordikomisjonis ja noortekomisjonis;

•

1. oktoober kuni 10. oktoober – lõplike muudatusettepanekute vormistamine EKJl-i
tehnilises komisjonis;

•

11. oktoober kuni 20. oktoober - lõplike muudatusettepanekute tutvustamine EKJL-i
liikmesklubidele, juhendiprojektidele hinnagute andmine;

•

21. oktoober

kuni

31. oktoober – lõplike juhendiprojektide vormistamine EKJL-i

tehnilises komisjonis;
•

1. november – juhendiprojektide EKJL-i juhatusele kinnitamiseks esitamine

3. Muudatusettepanekute esitamine.
Kõik muudatusettepanekud tuleb esitada kirjalikult paberkandjal või e-mailiga (ekjl@ekjl.ee)
EKJL-i sekretariaadile. Ettepanekud peavad olema varustatud kuupäevaga, neid esitanud
isiku või organisatsiooni nimega, organisatsioonide puhul ka neid esindava isiku nimega.
Ettepanekuid võivad esitada:
•

EKJL-i liikmesklubid;

•

EKJL-i juhatus ja juhatuse liikmed;

•

EKJL-i peasekretär ja sekretariaadi töötajad;

•

EKJL-i alalised komisjonid ja komisjonide liikmed;

•

EKJL-i kohtunikekogu juhatus ja juhatuse liikmed;

•

vähemalt 18 aasta vanused EKJL-s litsentseeritud sportlased;

•

kergejõustikutreeneri kehtivat kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid;

•

kergejõustikukohtuniku kehtivat A-litsentsi omavad kohtunikud;
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4. Muudatusettepanekute läbivaatamine ja süstematiseerimine EKJL-i tehnilises
komisjonis.
Komisjon tutvub kõigi ettepanekutega, süstematiseerib need juhendipunktide kaupa ja
esitab läbivaatamiseks EKJL-i saavutusspordikomisjonile ja noortekomisjonile. Kõrvale
jäetakse kehtivate võistlusmäärustega vastuolus olevad, anonüümsed ja selleks mitte
õigust omavate isikute poolt tehtud ettepanekud.
5. Muudatuste

läbivaatamine

EKJL-i

saavutusspordikomisjonis

ja

noortekomisjonis.
Komisjonid hindavad väljapakutud muutatusettepanekute otstarbekust ja esitavad nende
heakskiitmise või tagasilükkamise suhtes oma ettepanekud. Üksmeele mitteleidmisel
teevad komisjonid otsuse hääletades. Otsusega nõusolematutel komisjoniliikmetel

on

õigus esitada oma kirjalik eriarvamus.
6. Muudatusettepanekute vormistamine EKJL-i tehnilises komisjonis.
Saavutusspordi komisjoni ja noortekomisjoni arvamuste põhjal vormistab EKJL-i tehniline
komisjon võimalikud muudatused ja esitab juhendiprojekti tutvumiseks ja nendelt
hinnangute saamiseks liikmesklubidele.
7. Juhendiprojektide tutvustamine EKJL-i liikmesklubidele, juhendiprojektidele
hinnangute andmine.
Liikmesklubid tutvuvad juhendiprojektidega ning saavad avaldada oma nõusolekut või
vastuseisu kavandatavate muudatuste suhtes. Arvamused tuleb esitada kirjalikult
paberkandjal või e-mailiga (ekjl@ekjl.ee) EKJL-i sekretariaati, neid võetakse vastu ainult
liikmesklubidelt. Arvamused peavad olema varustatud kuupäevaga, neid esitanud
organisatsiooni nimega ja organisatsiooni esindava isiku nimega. Arvamust saab
avaldada ainult juhendiprojektides esitatud muudatuste kohta. Uusi ja täiendavaid
muudatusettepanekuid ei arvestata. Arvamuse avaldamisest loobumist tõlgendatakse
juhendiprojekti toetamisena.
8. Lõplike juhendiprojektide vormistamine EKJL-i tehnilises komisjonis.
Liikmesklubide poolt juhendiprojektis väljapakutud muudatustele antud hinnanguid
arvesse võttes vormistab EKJL-i tehniline komisjon lõplikud juhendiprojektid ja esitab
need kinnitamiseks EKJL-i juhatusele. Arvamuste lahknevuse korral mõnes küsimuses
arvestab komisjon enamuse seisukohaga. Erandkorras, kui eelistust pole võimalik
määrata, võib komisjon esitada juhatusele vastava juhendipunkti kahes erinevas
redaktsioonis.
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9. Juhendite kinnitamine EKJL-i juhatuse poolt.
Juhendite kinnitamisel juhul, kui mõnes punktis on esitatud kaks erinevat sõnastust, teeb
juhatus esmalt otsuse nimetatud punktide osas ja seejärel juhendi kinnitamise või
tagasilükkamise kohta tervikuna. Juhendi mittekinnitamise korral suunab juhatus selle
koos oma märkustega redigeerimiseks tagasi EKJL-i tehnilisele komisjonile ning määrab
kindlaks juhendiprojekti uuesti esitamise tähtaaja.

