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Mõistame ju me kõik, eriti hästi aga pe-
dagoogid, et ühiskond on just nii terve 
ja tugev, kui on selle nõrgimad liikmed. 
See tähendab, et hoopis olulisem tippude 
treenimisest ja arendamisest on keskpä-
raste ja nõrgukeste järeleaitamine. Huvi 
tekitamine spordi ja liikumise vastu. Pi-
dev füüsiline tegevus peab aitama kaasa 
kooliaasta vaimse pingutusega toimetu-
lekul. 
Koolivägivald poleks probleemiks, kui 
me suudaks sportliku pisikuga nakatada 
ka need, kelle peredes sellist harjumust ei 
tunta ning kes seni kas hirmu või mõistmatusega silmis on hoidunud regulaarsest kehalisest 
pingutusest. 
Eesti Koolispordi liidu kindel eesmärk on haarata erinevasse liikumistegevusse võimalikult 
palju koolinoori. Rõhuga passiivsete ärgitamisele. Just sellest soovist lähtuvalt oleme koosta-
nud ka algava hooaja võistluste ja ürituste kalendri, mis seab eesmärgiks ühise koolivõistkon-
na tunde tekitamise. Iga liige saab tunda ja näha oma panust esindades oma kooli. Paremad 
sportlased saavad veelgi suuremateks eeskujudeks ja samas taganttõukajaiks nõrgemaile. 
Nakatugem ise ja nakatagem spordipisikuga ümbritsevaid , kes pole spordile veel kätt ulata-
nud - see võiks olla meie uue kooliaasta juhtmõtteks. 

Jõudu ja hingestatud treeninguid soovides,

Erika Salumäe, Eesti Koolispordi Liidu president, kahekordne olümpiavõitja

Nakatugem ise ja nakatagem spordipisikuga teisi
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EESTI  KOOLISPORDI  LIIDU  JUHATUS

President  Erika Salumäe
Asepresident  Andres Kallavus
Liikmed   Veigo Juuse
                                     Rein Jõeveer
   Kadri Kurve
   Ülo Kurig
   Uudo Limak
   Ingrid Muuga
   Toomas Rõhu
                                    Andres Saks
                                     Merike Õun

SEKRETARIAAT

1.Madis Pettai  peasekretär 66 70 604, 50 49044
     email madis@eksl.sport.ee 
2.Helle Aitsen  projektijuht 66 70 603, 55 689324
     e-mail helle@eksl.sport.ee
3.Arvo Toots  projektijuht 66 70 605, 56 488088
     e-mail arvo@eksl.sport.ee

Aadress:  Merivälja tee 24 Tallinn 11911 
Faks:         66 70 604                                        
E-mail:  eksl@sport.ee
kodulehekülg  www.koolisport.ee
ISF kodulehekülg   www.schoolsport.org
A/a   10022002531008  Ühispank
  221011987849  Hansapank

Reg. nr.   80086369
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Kuup. Võistlus Klassirühm P/T Liiga Etapp Koht

   2005/2006 õ.a. EKSL VÕISTLUSTE KALENDER

AUGUST      
22.-24. Õpilas-aktiivi laager       Tuksi
23.-24. Seminar      Tuksi
      
SEPTEMBER      
16. Orienteerumine 6.-12. P,T  F  Mustla- 
       Nõmme 
21. Teatejooks 1.-12. P + T  F  Paide
22.-23 Võrkpall  1989-1992 P,T ML F 
 (ISF katsevõistlus)
26.-27. Jalgpall 6.-9. P RL TS 
28.-29. Jalgpall 6.-9. P ML TS 
30.09.-1.10Jalgpall 10.-12. P RL TS 
      
OKTOOBER      
3.-4. Jalgpall 6.-9. P RL PF 
5.-6. Jalgpall 6.-9. P ML PF 
7.-8. Jalgpall 10.-12. P RL PF 
10.-11. Jalgpall 6.-9. P RL F 
11.-12. Võrkpall 6.-9 P,T ML TS 
13.-14. Jalgpall 6.-9. P ML F 
17.-18. Jalgpall 10.-12. P RL F  Kunda
27.-28. Korvpall õpetajad M+N I,II F  Suure- 
       Jaani
NOVEMBER      
nov.-märtsTähelepanu,start  2.-5. P+T  TS 
3.-4. Võrkpall 10.-12. P,T RL TS 
8.-9. Korvpall 6.-9. T RL,ML TS 
kuni 12. Dumle  4.-5. P,T  l/maakond 
 Rahvastepall
14.- 19.03 Võrkpall  6.-9  P,T RL l/maakond 
 “Hansapanga Kooliliiga”
15.-16. Võrkpall 6.-9. T ML F 
17.-18. Võrkpall 6.-9. P ML F 
22.-23. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Rapla
  Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Harju
26. Dumle Rahvastepall 4.-5. P,T  piirkond Viljandi
26. Dumle Rahvastepall 4.-5. P,T  piirkond Põlva
26. Dumle Rahvastepall 4.-5. P,T  piirkond Saaremaa
26. Dumle Rahvastepall 4.-5. P,T  piirkond Rakvere
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DETSEMBER      
3. Dumle Rahvastepall 4.-5. P,T  F  Viljandi
5.-6. Võrkpall 10.-12. T RL F 
7.-8. Võrkpall 10.-12. P RL F 
13.-14. Korvpall 6.-9. T ML F 
15.-16. Korvpall 6.-9. T RL F 
            
JAANUAR      
5.-6. Võrkpall õpetajad M+N I,II,III F  Kohila
12.-13. Korvpall 10.-12. P RL TS 
16.-17. Korvpall 10.-12. T RL TS 
17.-18. Saalijalgpall 6.-9. P ML TS 
18.-19. Korvpall Nike Cup 6.-7. P  piirkond Kunda
20. Ujumine 1.-9. P+T  F  L-Virumaa
25. Korvpall C T  F  Haapsalu
kuni 31. Korvpall 6.-9. P RL,ML,MPL maakond 
kuni31. Spordimälumäng  1.-12. P,T  koolid 
 “Bumerang”      
VEEBRUAR      
1.-2. Saalijalgpall 6.-9. P ML PF 
kuni 11 Dumle Rahvastepall 1.-3. P,T  l/maakond 
7.-8. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Kuremaa
8.-9. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Võrumaa/ 
       Põlvamaa
9.-10. Saalijalgpall 6.-9. P ML F 
14.-15. Saalijalgpall 6.-9. P RL TS 
15.-16. Korvpall  Nike Cup 6.-9. P  piirkond Pärnu
15. Suusatamine 1.-9. P,T  F  Haanja
18.-19. Võrkpall Sadolin Cup 10.-12. P+T RL,ML F  Viljandi
20. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Viljandi
22.-23. Saalijalgpall 6.-9. P RL PF 
25. Dumle Rahvastepall 1.-3. P,T  piirkond Viljandi
25. Dumle Rahvastepall 1.-3. P,T  piirkond Põlva
25. Dumle Rahvastepall 1.-3. P,T  piirkond Kohila
25. Dumle Rahvastepall 1.-3. P,T  piirkond Rakvere
27.-28. Korvpall 6.-9. P ML,RL, TS 
    MPL  
28.-1.03 Korvpall 6.-7. P  piirkond 
      
MÄRTS      
1.-2. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Ülenurme
4. Võimlemisfestival 1.-12. P,T  F  Keila  
             Tervisekeskus
6.-7. Korvpall 10.-12. P,T RL PF 
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7.-8. Saalijalgpall 6.-9. P RL F 
8.-9. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P  piirkond Haapsalu
11. Dumle Rahvastepall 1.-3. P,T  F  Viljandi
13.-14. Korvpall Nike Cup 6.-7. P  piirkond Ida-Viru 
       maa
18-19. Võrkpall Hansapanga 6.-9. P,T RL F 
  Kooliliiga
21.-22. Võrkpall Ässad õpetajad M+N I,II F  Jõgeva
28.-29. Korvpall  6.-9. P ML,RL, PF 
    MPL
31.-1.04 Õpetajate talipäevad õpetajad M+N    Kurgjärve
kuni 31. Spordimälumäng  1.-12. P,T  mk./piirk. 
 “Bumerang”      
APRILL      
1. Tähelepanu,start  2.-5. P+T  PF  Ääsmäe
 (väikesed koolid)
5.-6. Korvpall 10.-12. P,T RL F  Haapsalu
11.-12. Korvpall  Nike Cup 6.-7. P ML, MPL PF  
8. Tähelepanu,start  2.-5. P+T  PF  Viljandi
 (suured koolid)
8.-13. Murdmaajooks ISF MM 1989-1991 P,T  F  Itaalia
23.-29. Orienteerumine ISF MM  P,T  F  Slovakkia
24.-30.  Korvpall 6.-9. P RL F 
29. Tähelepanu,start  2.-5. P+T  F 
 Spordimälumäng  1.-12. P,T  F 
 “Bumerang”      
MAI      
4. Korvpall Nike Cup 6.-7. P ML, MPL F 
6.-13. Võrkpall  ISF MM 1989-1992 P,T  F  Horvaatia
16. Kergejõustik 6.-12. P,T I liiga F  Rakvere
17. Kergejõustik 6.-12. P,T II liiga F  Türi
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PROJEKTÜRITUSED *)

November 2005    Saalihoki festival 
Juuni 2006           Koolispordi suvemängud 
Juuni 2006 Õpetajate rattamatk     
August 2006 Õpilasaktiivi seminar-laager

*) toimuvad projekti finantseerija olemasolul           

Rahvusvahelise Koolispordi Liidu  /ISF/  võistlused 2006. aastal

Murdmaajooks  08.04-13.04 Riccione   Itaalia  
Orienteerumine  23.04-29.04 Pezinok                 Slovakkia
Võrkpall                             06.05-13.05           Porac                     Horvaatia
Gümnasiaad                        26.06.-03.07          Ateena/
     Thessaloniki          Kreeka    

Täpsem info ja juhendid www.schoolsport.org ning EKSL sekretariaadist

ISF-i võistlustest osavõtuga seotud kulud kannab reeglina kool või lähetav organisatsioon, 
erandid võimalikud lähtuvad EKSL juhatuse otsusest.

- sõit
- toitlustamine ja  majutus võistluspaigas  (38 EUR  x 1 in. x 1pv.)
- osavõtumaks 15 EUR / in.
- võistkonnavälised lisakohad 98 EUR / in. / päev
- reisikindlustus
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EESTI KOOLISPORDI LIIDU
2005/06 õppeaasta

VÕISTLUSTE JUHENDID
       
EESMÄRK
1.  Võistluste eesmärgiks on: 
■ Populariseerida spordiharrastust õpilaste ja õpetajate hulgas,
 soodustada spordiringide tekkimist koolides ja nende tegevuse aktiviseerimist. 
■ Arendada spordisidemeid koolide vahel. 
■ Anda võistlusvõimalusi eeskätt koolide spordiringides ja iseseisvalt 
 harjutavatele õpilastele.
 
OSAVÕTJAD

2.  Võistlustest võivad osa võtta:

■ Kõikide üldharidus- ja ametikoolide õpilaste ja kooli töötajate võistkonnad.
■ Kui kooli esindab antud spordiala võistlusel mitu võistkonda, siis võistluse järgmisele 
etapile pääsenud võistkonna liikmeid ei tohi asendada teise, eelneval etapil võistelnud võist-
konna liikmetega. 
■ Audentese Erakoolide, Vinni-Pajusti ja Ülenurme Gümnaasiumide õpilased, kes kuu-
luvad riigi sporditoetuse nimekirja, saavad võistelda ka oma endise kooli eest, kellel on 
eelisõigus õpilase kaasamisel võistkonda. Endise kodukooli eest võistelnud õpilane ei oma 
õigust osaleda sama võistluse(sarja) järgmisel etapil eelpool nimetatud koolide võistkonnas. 
Audentese EK ei või oma võistkondade komplekteerimisel kasutada riigi õpilaskohtadele 
suunatud õpilasi.
■ Audentes EK õpetajate võistkonda võivad kuuluda üksnes algkooli ja gümnaasiumi töö-
tajad ( mitte spordikooli ja –klubi töötajad).
 
3.Võistlused toimuvad järgmistes ( klassi)rühmades: 
   - 1.-5. klass
   - 6.- 9. klass 
   - 10.-12. klass
   - õpetajad
Individuaal- võistkondlikel aladel, Dumle rahvastepallis ja korvpallis Nike
Cup (sponsorite finantseeritavatel võistlustel) kasutatakse teisi klassirühmi.
EKSL kõikidel õpilaste võistlustel osalevad koolide või koolide klassirühmade võistkon-
nad, indivividuaalvõistlejaid võistlema ei lubata.
 
VÕISTLUSTE KORRALDAMINE, REGISTREERIMINE

4. EKSL-i võistlusi korraldab EKSL-i sekretariaat koostöös piirkondlike koolispordiga tegele-
vate organisatsioonide ja koolidega ning teiste spordiga tegelevate asutuste kaasabil. 
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5. Võistlustest osavõtu registreerivad koolid registreerimiskaardiga (lisa 1) või EKSL kodu-
lehekülje www.koolisport.ee vahendusel 10.septembriks 2005 EKSL sekretariaati.
Pärast osavõtjate registreerumist määrab EKSL sekretariaat võistlussüsteemi, alagrupid, 
võistluspaigad ja võistlusi läbiviivad koolid ning teavitab osavõtjaid e-posti teel.

6. Võistluste alagruppidesse paigutatud koolid kinnitavad oma osavõttu hiljemalt 7 päeva 
enne võistlust alagrupivõistluse läbiviijale, kes informeerib osavõtjat toitlustamise ja maju-
tamise võimalustest.

7. Võistlustele saabudes esitatakse korraldajale nimeline ülesandmisleht 
(vt. lisa 2.) Võistlejatel peab kaasas olema õpilaspilet. 

8. Võistlused viiakse läbi spordiala rahvusvaheliste võistlusmääruste alustel, millele on tehtud 
vajadusel täiendusi käesolevas spordialade võistlusjuhendis. 

9. Protestide esitamine
9.1. Võistleja osavõtuõigust käsitlevad protestid esitatakse enne võistluste algust peakohtu-
nikule. Kui protesti ei suudeta lahendada enne võistluste algust, lubatakse võitleja osalema 
tingimisi.
9.2. Võistluste käigus tekkinud protestid esitatakse kirjalikult koheselt või hiljemalt 15 min. 
jooksul pärast käimasoleva võistlusala või mängu lõppu.
9.3. Protestile tuleb lisada 300.- krooni suurune tagatisraha, mida ei tagastata protesti rahul-
damata jätmisel.

10. Üldreeglina võistlust ei toimu kui sinna registreerub 5 või vähem võistkonda.

11. Mitmepäevasel võistlusel korraldatakse võistlusvälisel ajal lähtuvalt korraldajate võima-
lustest osavõtjatele meelelahutusüritusi. Ürituste läbiviimist toetab EKSL rahaliselt. Võistluste 
majutuspaigas peab viibima öörahu ajal iga võistkonna juures vähemalt üks õpetaja, treener 
või täisealine esindaja, kes vastutab võistlejate korra ja distsipliini tagamise eest.

12. Võistluste käigus või võistluspäevadel spordieetikat eiranud võistlejat või võistkonda on 
peakohtunikul või EKSL-i sekretariaadi (kui peakorraldaja) volitatud esindajal õigus kõr-
valdada võistlustelt ning kohaldada ajutisi/alalisi võistluskeelde EKSL võistlustest osavõtuks. 

13. Alagrupivõistluste tulemused teatab võistlusi läbiviiv kool EKSL sekretariaadile võistlus-
järgsel päeval. Turniiritabelid ja võistkondade ülesandmislehed saadetakse EKSL sekretariaa-
ti 3 päeva jooksul peale võistluste lõppemist.

14. Loobumisvõidu andnud võistkond (kool) peab tasuma kompensatsiooni 300.- krooni iga 
ärajäetud mängu eest võistluse korraldaja ja vastasvõistkonna kulude katteks. Kompensat-
siooni tasumine toimub EKSL poolt esitatud arve alusel.

15. EKSL omab õigust teha muudatusi võistluskalendris ja võistluste toimumispaikades in-
formeerides sellest kõiki registreerunud osavõtjaid vähemalt 14 päeva enne väljakuulutatud 
võistluspäeva.



10

AUTASUSTAMINE

16. EKSL-i sekretariaat autasustab võitjaid :
karikaga - 1.-3. koha saavutanud võistkonda;
medaliga  - sportmängude meistriliiga ja rahvaliiga kolme parema võistkonna  
   liikmeid ja õpetajat ;
  - sportmängude finaalvõistlusel osalevate võistkondade “paremat”,   
   “hasartsemat” ja “üllatusmängijat”;
  - kergejõustikus, suusatamises, ujumises ja orienteerumises
  kuni 6 parema kooli võistkonna liikmeid;
diplomiga  - 1.-3. koha saavutanud võistkondi ja nende liikmeid; 
  - kergejõustiku, suusatamise, orienteerumise ja ujumises alade 
  (distantside) 1.-3. koha saavutanuid.

Autasud õpilastele ja võistkondadele antakse üle võistluste lõpetamisel. 
 

 MAJANDAMINE

17. Võistluste osavõtumaks : 
• hooaja jooksul piiramatu arv kordi osavõtt
koolid kuni 200 õpilast  400.-
200-500 õpilast   700.-
üle 500 õpilase   1000.-
  
• hooaja osavõtumaksu mitte tasunud koolidel on ühe võistluse osavõtumaks 20 krooni 
iga võistkonna liikme kohta;
• osavõtumaksu tasumine toimub EKSL-I poolt esitatud arve alusel reeglina ettemaksu 
korras pärast võistlustele registreerimist.

18. Võistlused toimuvad üldreeglina koolide spordibaasides. Finaalvõistlused viiakse läbi 
esinduslikes spordirajatistes vastavalt kinnitatud võistluseelarvele ja korraldaja hetke reaal-
setele majanduslikele võimalustele. Võistlejate majutamiseks kasutatakse kooli ruume , toit-
lustamiseks kooli sööklat.

19. Alagrupivõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud katab võistlusi korraldav kool. 
Toitlustus- ja majutuskulud tasutakse reeglina osalevate koolide poolt. Võistlejate transport 
võistluspaika kaetakse reeglina osavõtjate või neid lähetava organisatsiooni poolt. Osade fi-
naalvõistluste transpordikulude katmine toimub Eesti Koolispordi Liidu sponsori poolt .

20. Poolfinaal- ja finaalvõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EKSL-i eel-
arvest.
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SPORTMÄNGUD
 - jalgpall
 - korvpall
 - rahvastepall
 - võrkpall
 - saalijalgpall

• Võistlused sportmängudes toimuvad: 
  - 10. – 12. klassis rahvaliigas,
  - 6. – 9. klassis meistri- ja rahvaliigas ,
   (6 - 9 kl poiste korvpallis ka maapõhikoolide liigas ). 
• Rahvaliiga võistkonnas ei või kaasa võistelda litsentseeritud mängijad, kes osalevad 
noorte või täiskasvanute meistrivõistlustel klubide või spordikoolide võistkondades. 
(Maapõhikoolide poiste korvpallivõistkondades võivad mängida litsentseeritud mängijad.) 
• Võistkond ja võistleja saab ühel hooajal osaleda ainult ühes liigas. 

TEISED VÕISTKONDLIKUD ALAD

Osalevad koolide võistkonnad, individuaalvõistlejaid võistlema ei lubata.
 - kergejõustik
 - orienteerumine
 - ujumine
 - suusatamine
 - teatejooks
 - võimlemine
 - tähelepanu, start

ÕPETAJATE VÕISTLUSED
 - võrkpall
 - korvpall
 - suusatamine

RAHVUSVAHELISE KOOLISPORDILIIDU (ISF) VÕISTLUSED

 - võrkpall 
 - maastikujooks
 - orienteerumine
 - gümnasiaad ( võimlemine, ujumine, kergejõustik) 
NB!
Spordialaliidu või spordiklubi huvi korral täiendavate võistluste korraldamiseks kooli-
noortele saavad need toimuda EKSL egiidi all üksnes nendepoolsel täielikul finantsee-
rimisel. 
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ÕPILASTE SPORDIMÄRK 
“NOOR LÕVISÜDA”

Tutvustus: 
Juba 1934. aastal viidi Eesti Spordi Keskliidu ja mitme spordialaliidu poolt sisse spordimärgi 
saamise alused hüüdlause “Kõik sportima” all. Lähiminevikust võib meenutada VTK ( Val-
mis Tööks ja Kaitseks) märgiga seonduvat kampaaniat. Õhutamaks lapsi iseseisvalt sportima, 
sündis 2000 a. kehalise kasvatuse õpetajate aktiivipäeval idee, millest juba samal sügisel kin-
nistus mõte kooliõpilaste spordimärgi loomiseks. 
2001. aasta kevadel käivitus koostöös Haridusministeeriumi, Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu 
ja Eesti Koolispordi Liiduga õpilaste spordimärgi projekt “ Noor Lõvisüda”. Pilootprojektis 
osales 12 kooli 10 erinevast Eesti maakonnast 1188 õpilasega.     
Käesoleva aasta jaanuaris käivitus projekt kogu mahus. Esimeste vahekokkuvõtete põhjal on 
olnud aktiivsemad väiksemate algkoolide ja põhikoolide õpetajad-õpilased.
Spordimärgi saamise aluseks on õpilase poolt kokku 11 testiharjutuse täitmine II kuni IV 
klassi õppeaasta jooksul.
Iga harjutuse normi täitja (nt. pallislaalomi sooritaja 4.klassist) saab endale ühe nimelise 
kaardi, mis on kujundatud ühe Eesti tuntud tippsportlase foto, autogrammi ja parimate tule-
mustega. Kaardil saab olema olümpiavõitjaid ja teisi Eestis armastatud sportlasi. 
Igal õpilasel, kes on täitnud kõik harjutused, koguneb 11 kaarti, mille alusel väljastatakse 
spordimärk “Noor Lõvisüda “.

Eesmärk: 
Õpilase iseseisva sportimisharrastuse kujundamine ning kehalise võimekuse hindamine. 

Sihtrühm: 
Üldhariduskoolide II-IV klasside õpilased vabatahtlikkuse alusel 

Aeg:   
01.10.2005 esimese harjutuskompleksi protokollide esitamise tähtaeg 
01.11.2005 esimeste kaartide väljastamise tähtaeg harjutuste täitnutele
01.12.2005 teise harjutuskompleksi protokollide esitamise tähtaeg
20.12.2005 teise harjutuskompleksi täitnutele kaartide väljastamise tähtaeg  
01.03.2006 kolmanda harjutuskompleksi protokollide esitamise tähtaeg
01.04.2006 kolmanda harjutuskompleksi täitnutele kaartide väljastamise tähtaeg
01.05. 2006 neljanda harjutuskompleksi protokollide esitamise tähtaeg 
01.06. 2006 neljanda harjutuskompleksi kaartide ja spordimärkide väljastamise tähtaeg 
  
Vanuserühmad: 
II-IV klass



13

Harjutusvara: 
Harjutused on valitud lähtuvalt järgmistest põhimõtetest - 
• võimalus harjutada iseseisvalt ja ka koduõue tingimustes 
• igas vanuserühmas on haaratud vastupidavus, osavus, jõud, kiirus 
• harjutuste täitmise ajalise järjekorra peab valima vastavalt vastavalt kehalise tegevuse  
 läbiviimise kohale ja aastaajale (nt. kestvusjooks apr.- mai). 
• Harjutuskompleks – üks harjutus (nt. märkivise tennispalliga) 

Harjutus 2.klass 3.klass 4.klass

Hüpitsaga koosjalgadega 
hüpped

T-1.45min, P-2.00 
min. 
Jooksul 150 hüpet

T-1.45, P-2.00 min
jooksul 200 hüpet

T-4 ringi * veata
P-3 ringi * veata

Kestvusjooks 1000 m
Aeg alla 6 min. 

1500 m
Aeg alla 9 min.

1500 m
Aeg alla 8.30 min.

Märkivise tennispalliga 
korvpalli
tagalaua pihta

kaugus T-6m, P-7m
10 viset, tabada 8

kaugus T-7m, P-8m
10 viset, tabada 8

Kaugus T-9m, P-
10m
10 viset, tabada 8

Slaalom-palli põrga-
tamisega läbitakse 3m 
vahedega asetatud 
6 märgiposti kord ühelt 
kord teiselt poolt. Rada 
läbitakse edasitagasi

 Ei ole kavas Ajallimiit
T-16 sek., P-15 sek.

Ajalimiit
T-14 sek., P-13 sek.

   
* Ring = 5 hüpet vasakul jalal + 5 hüpet paremal jalal + 5 hüpet koosjalgadega + 5 hüpet 
jooksusammul (antakse 2 katset)

Normatiivide täitmine: 
- 2-3 korda kooliaasta jooksul 

Tulemuste edastamine, töötlemine ja kaartide ning märgi väljastamine
- harjutuste tulemuste kohta koostab keh.kasvatuse õpetaja iga klassi (II-IV) lõikes pro-
tokolli 2 eksemplaris, millest 1 eksemplari saadab EKSL piirkondlikule liikmele tavalise või 
e-postiga.
- igas vanuserühmas saab iga harjutusnormi täitnud laps ühe Eesti tuntud tippsportlase 
pildiga kaardi. Üldse saab koguda 11 kaarti. Kaartide kogumine peaks innustama normide 
täitmisele ning täiskomplekti omajat spordimärgi saamisele. 
- spordimärgi “Noor lõvisüda” saab IV klassi jõudnud kõikide harjutuste täitja
- märkide üleandmine peab toimuma pidulikult koostöös EKSL-ga õppeaasta alguses

Kinnitatud EKSL juhatuse koosolekul 13.06.2005
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                     Spordimärk “Noor Lõvisüda” testide läbimise   
     PROTOKOLL    
 
Kool:  _________________________  (nimi, aadress)  
Kuupäev:  ______________________    

ÕPILASE NIMI ja klass Kestvusjooks Hüpits Märkivise Slaalom

                        KOKKU:

Täita kõik lahtrid. Testi läbimine - “X”. Testi mitteläbimine - “0”

Testide läbiviija nimi ja allkiri:  _____________________________    
Testinormid: 2.klass 3.klass 4.klass
1. Kestvusjooks 1000m ajaga

alla 6 min.
1500m ajaga
alla 9 min.

1500m ajaga
alla 8.30

2. Hüpits- 2. ja 3.klass koosjalgadega hüpped
4.klass- ring= 5 hüpet vasakul jalal+ 5 hüpet paremal 
jalal+ 5 hüpet koosjalgadega+ 5 hüpet jooksusammul (2 
katset)

150 hüpet 
T-1.45 jooksul
P-2.00 jooksul

200 hüpet
T-1.45 jooksul
P-2.00 jooksul

T-4 ringi veata
P-3 ringi veata

3. Märkivise- tennispalliga korvpalli tagalaua pihta
10 viskest tabada 8

Viskekaugus
T- 6m
P- 7m

Viskekaugus
T- 7m
P- 8m

Viskekaugus
T- 9m
P- 10m

4. Slaalom- palli põrgatamisega läbida edasi-tagasi rada
3 märgiposti vahelt kord ühelt kord teiselt poolt. Luba-
tud 2 katset.  Postide vahe 3m ja kõrgus 1m

_ Ajalimiit
T- 16 sek.
P- 15 sek.

Ajalimiit
T- 14 sek.
P- 13 sek.
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EKSL  LIIKMED KONTAKTANDMED
Piirkond/
organisatsioon

Aadress Kontakt Telefon e-mail

1. Tallinn
MTÜ Tallinna Koo-
lisport

Vabaduse v 10 a
10141 Tallinn

Andres Vakra 6457883, 
51-33408

andres.vakra@tallinnlv.ee

2. Harjumaa
Harju Spordiliit

Roosikrantsi 12
10119 Tallinn

Veigo Juuse 611 8556; 
56-692523

Harju.Spordiliit@mail.ee

3. Hiiumaa
Hiiumaa Spordiliit

Leigri v 11
31089 Kärdla

Helen Mast 46-31244; 
52-99432

hiiumaa.sport@mail.ee

4. Ida-Virumaa
I-Virumaa Spordiliit

Keskväljak 1
41531 Jõhvi

Andres Kallavus 33-21224; 
51-31421

andres.kallavus@ivmv.ee

5. Jõgevamaa
Spordiliit Kalju

Suur 3
48306 Jõgeva

Uno Valdmets 77 22655; 
51-50477

uno.valdmets@mail.ee

6. Järvamaa
Noorte Spordiliit

Aiavilja 19-10
72719 Paide

Liidia Mäeveer 52 793 57 jnspl@hot.ee

7. Läänemaa
Koolispordiliit

Lihula mnt.10
90506 Haapsalu

Mati Seppi 47-33426, 
51 87748

matiseppi@hot.ee

8. Lääne-Virumaa 
(Maaval.)
Keh. Kasv. Liit

Kreutzwaldi 5
44314 Rakvere

Olev Raudsepp
Andres Veermäe

32-58038; 
52-09814
52-26481
Vahtra p.71a

Andres.Veermae@mail.ee

9. Põlvamaa
Maakonna Spordiliit

Kesk 42
63308 Põlva

Ingrid Muuga 79-94637; 
51-75848

polvasport@hot.ee

10. Pärnumaa
Maakoolide Spordiliit 
“Lootus” 

Akadeemia 2
80010 Pärnu

Ene Saagpakk 44-79754; 
52 97627

sport@parnumaa.ee

11. Pärnu linn
Pärnu Koolispordi Liit

Rüütli 23
80014 Pärnu

Karl-Udo Köösel 44-76479 ksl@lv.parnu.ee

12. Rapla Maakonna
Spordiliit

Tallinna mnt.37
79512 Rapla

Laine Rokk 48 554 48;
53 590954

laine.rokk@mail.ee

13. Saaremaa
Spordiklubi “Vesse”

Hariduse 13
93812 Kures.

Enn Laanemäe 45-57446; 
52-78205

enn@syg.edu.ee
enn46@hot.ee

14. Tartu Maaspordi 
Liit

Aleksandri 14
51004 Tartu

Kaie Sarapuu 7-349518; 
56-696220

maaspordiliit@hot.ee

15. Tartu Kehalise 
Kasvatuse Liit (Tartu 
Descartesi Lütseum)

Anne 65
50703 Tartu

Aili Nugin 55-584708 aili@tdl.ee

16. Valgamaa
Spordiliit

Kesk 12
65203 Valga

Rein Leppik 76-66117; 
52-34974

Rein.Leppik@valgamv.ee

17. Viljandimaa
Spordiliit

Vaksali 4
71020 Viljandi

Margit Kurvits 43-51576; 
50-22521

margit.kurvits@viljandimaa.ee

18. Võrumaa
Koolispordi Ühendus

Kreutzwaldi 16
65609 Võru

Merike Õun 78-21290, 
51-65720

spkool@werro.ee

19. Narva Linnava-
litsuse
Spordiosakond

Võidu 4
21006 Narva

Olga Bortsova 35-99090 olga.bortsova@narva.ee

20. K-Järve Linna 
Spordikeskus

Järveküla tee 44
 I-Virumaa

Kristiine Agu 33 78506 ; 
51 53791

agukristiine@hot.ee
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Eesti Spordilehe III spordimälumäng «Bumerang» koolinoortele

Eesti Spordileht (ESL) ja koostööpartnerid Eesti Olümpiako-
mitee ning Eesti Koolispordiliit (EKSL) korraldada 2005/2006 
õppeaastal III spordimälumängu sarja “Bumerang” kooli-
noortele. 

Mälumäng on suunatud kõigile Eesti üldhariduslike koolide õpilaste neljaliikmelistele võist-
kondadele. Küsimused on koostatud valdavalt Eesti Spordilehes ilmunud materjali põhjal ja 
need valmistab alates teisest etapist ette mälumängija ja spordiajaloolane Jaak Valdre. 

Esimesel etapil jääb küsimuste koostamine korraldavale koolile. Kõik mälumängu tulemused 
avaldatakse Eesti Spordilehes. 

Spordimälumäng koosneb neljast etapist. Eelregistreerimise kuulutame välja oktoobri algul 
ja see kestab kuu aega.

I etapp november - detsember: mälumäng koolides, võistlussüsteem ja vanuseklass vaba (in-
dividuaalne, klasside-, võistkondade vaheline), 20 küsimust, korraldab kool.

II etapp jaanuaris – veebruaris-märtsis: mälumängu maakondlik finaal (neljaliikmelised
koolide võistkonnad), 20 küsimust, 3-5 edukamat pääsevad järgmisele regionaalsele etapile. 
Korraldavad ESL ja EKSL.

III etapp märtsis: mälumängu viis regionaalset vahefinaali, 30 küsimust, 3 edukamat igast
regioonist pääsevad finaali. Korraldavad ESL ja EKSL.

IV etapp aprillis: mälumängu finaal 15-le võistkonnale, 40 küsimust. Korraldavad ESL ja
EKSL.

Regionaalseid gruppe on viis:

Põhja – Tallinn ja Harjumaa (vahefinaalis 10)
Lääne – Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa (vahefinaalis 12)
Kesk – Järvamaa, Raplamaa, Viljandimaa (vahefinaalis 12)
Ida – Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa (vahefinaalis 12)
Lõuna – Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa (vahefinaalis 12)

Eelregistreerimine alates 01.10.2005
eksl@eksl.sport.ee või faxil 66 70 604
kristi.vahemaa@esl.postimees.ee
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Saalihoki projekt koolinoortele

Eesmärk.
Õppepäevade ja esindusliku koolinoorte saalihokifestivali läbiviimine ning selle kaudu ala 
kandepinna laiendamine koolides, mille tulemusena tekivad eeldused koolidevahelise võist-
lussarja käivitamiseks.

Aeg ja koht.
1.etapp: ajavahemikul juuli - november 2005 18 õppepäeva läbiviimine koolides;
2.etapp: 12. novembril 2005 kl 10 - 20 saalihokifestival Tallinnas Kalevi Spordihallis.
3. etapp: koolidevahelise võistlussarja käivitamine 2006. a.

Tegevus.
Eesti saalihokiklubid korraldavad koolides algse koolituse ja jätavad kohapeale mänguvarus-
tuse (kepikomplekti, pallid, õppematerjalid). Kool annab lubaduse festivalil osaleda, saaliho-
kiharrastust arendada ning edaspidi osa võtta koolidevahelisest võistlussarjast.
Saalihokifestivali võistlusmängud Kalevi Spordihallis toimuvad korraga 5 väljakul, mängivad 
poeglapsed kahes vanuserühmas (4.-6. klass ja 7.-9. klass) ning tütarlapsed ühes vanuserüh-
mas (6.-9. klass). Oodatav meeskondade arv poeglaste hulgas on kummaski vanuserühmas 
16 ja tütarlaste hulgas 8. Kokku 40 meeskonda, mis tooks igale väljakule mängima 8 esindust. 
Meeskonna suurus on 15 mängijat, seega osalejaid kokku 600. Mängude läbiviimise koh-
ta koostab alaliit juhendi, milles nähakse vajadusel ette ka arvulised piirangud Eesti noorte 
meistrivõistlustel osalevate mängijate liigse domineerimise vältimiseks koolide meeskonda-
de koosseisus.
Üritusel on lisaks sportlikule momendile juures ka kogupereürituse maine, kus lisaks män-
gijatele jätkub tegevust ka lastevanematele ja teistele pereliikmetele. See tähendab korraliku 
päevajuhi kaasamist ja mitmeid meelelahutuslikke tegevusi. 
Osalejatele on üritus tasuta, oma kuludega on kohaletulek ja kohapealne toitlustamine.
Mängude läbiviimise, mängukepid, pallid, poordid ja vajadusel meeskondade erivärvilised 
mänguvestid korraldab alaliit.
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Koolinoorte võistlussari: «Surplace»

MTÜ Olümpiavõitjate Kogu, Eesti Spordileht ja Eesti Koolispordi Liit jätkavad koolinoortele 
mõeldud projekti «Tunne ennast, tunne ratast». See on mõeldud eelkõige teedel ja tänavatel 
sõitvate noorte ratturite ohutuse suurendamiseks ning samuti jalgratta kui eluviisi populari-
seerimiseks.
Samas on jalgrattasport Eestis läbiaegade üks edukamaid spordialasid. 
«Tahame juhtida tähelepanu sellele, kuivõrd lapsed ei taju alati jalgrattasõidus valitsevaid 
ohtusid. Et nende koolitee jalgrattal oleks turvalisem, et kogu liikumine jalgrattal muutuks 
turvalisemaks,» selgitab üks projekti autoritest Salumäe.

Surplace’iks sobib igasugune jalgratas (väljaarvatud trikiratas) ning harjutust tuleb soori-
tada jalgrattal spordijalatsitega tasasel pinnal.
Võistlus seisneb tasakaalu hoidmises jalgrattaga paigalseisus kindlas “ristkülikus” mis on tä-
histatud külgedelt ning eest ja tagant.

Võistlusreeglid:

Võistluskoridori sisenetakse sõites ja peatutakse mahamärgitud “koridoris”, mõõtmetega 
1,5m x 3,0 m.  

Peatumine enne või pärast joontega piiratud ala tähendab võistlustulemuse tühistamist.
Võitja selgitab välja pikim aeg mille vältel ei toetada maha jalga, ei tõsteta istmikku sadulast 
ega väljuta võistlusalaks piiratud “ koridorist “
 
Kommentaariks:

Erika Salumäel oli tippsportlasena oivaline rattavalitsemisoskus, mis tõi talle ka mitmeid 
suurvõite. Surplace oli seejuures tema leivanumber, milles ei olnud talle võrdset vastast. Eri-
kale kuulub nö. mitteametlik maailmarekord rattal kohapeal seismises – 45 minutit. Isegi 
enamus meeskoondislasi ei saanud talle selles harjutuses vastu. 

Võistlusklassid: 6-9 klass P+T; 10-12 klass P+T
Aeg ja koht: jälgige reklaami koduleheküljel www.koolisport.ee

Koostööpartnerid:
Eesti Spordileht
Olümpiavõitjate Kogu
Eesti Koolispordi Liit
Neste Eesti AS
Veho Eesti AS
Eesti Olümpiakomitee
Eesti Jalgrattaliit
Keskkonnaministeerium
Eesti politsei liikluspolitsei
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KORVPALL        
              
- Pärast võistkondade registreerumist võib vajadusel võistlussüsteeme muuta. Üldreeglina 
pääsevad alagruppide võitjad poolfinaali või finaali, alagruppides teise koha saavutanutel on
võimalus läbi lohutusringi jõuda lõppvõistlusele.
- Klassirühmade võistlused toimuvad järgmiselt:

Klassirühm Poisid/tüdrukud Meistriliiga Rahvaliiga     Maapõhikoolide liiga

6.  –  9. P   X  X         X   
  T   X  X
10. – 12. P     X
  T     X
 kuni 7. kl  P   Nike Cup  X           X

- Rahvaliigas võistlevates võistkondades ei või kaasa mängida Eesti Korvpalli Liidu poolt 
litsentseeritud mängijad, kes võtavad osa Eesti noorte või täiskasvanute meistrivõistlus-
test klubide või spordikoolide võistkondades. Litsentsi olemasolu teavad klubides harjuta-
vad noorkorvpallurid ja nende treenerid. Litsentseeritud mängijate nimekirjad avaldatakse 
Eesti Korvpalliliidu koduleheküljel (basket.ee – noored – P/T – A/B – mängijad). Maapõhi-
kooli võistkonnas võib kaasa mängida litsentseeritud korvpallur.
- Turniiritabelisse märgitakse võitjale 2, kaotajale 1 ja mängust loobunule 0 punkti.
  Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse:
1. – omavaheliste mängude võite;
2. – omavaheliste mängude punktide vahet;
3. – turniiril visatud punktide suhet.
- Erinevalt FIBA võistlusmäärustest on muudetud mängu ajad ja võistlejate vigade arvud:

Klassirühm  Mängu aeg Veerandaeg Poolaeg Isiklikud vead Võistkondlikud vead Pall
 min min    P/T 
Kuni 7 klass 4 x 5 1 3 4 4  6 
6.-9. klass 4 x 6 1 3 5 4  7/6
10.-12. klass 4 x 7  1 3 5 4  7

- Lisaajad 2 minutit.
- Võistkonna koosseis: 9 mängijat, 1 õpetaja.

KORVPALLIVÕISTLUS  NIKE CUP 2006
                                                                  
Osavõtjad: kuni 7 klassi poisid
Kava: - korvpallimäng ja teatevõistlused;
  - individuaalvõistlus “Osavaim korvpallur”;
  - Nike reklaami shou.
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Aeg:  
I etapp                  Piirkonnavõistlused 

  maakonnad piirkonnad            
      23.11 Raplamaa      ( Kohila)
      24.11 Harjumaa
18-19.01 L-Virumaa    ( Kunda)
07-08.02 Jõgevamaa    (Kuremaa)
08-09.02  Võrumaa/Põlvamaa
15-16.02 Pärnu
      20.02 Viljandimaa   (Viljandi)
28- 01.03  vakantne  
01-02.03 Tartumaa      (Ülunurme)                                                            
08-09.03   Haapsalu
13-14.03 I-Virumaa              

II etapp    poolfinaalid 11-12.04
III etapp   finaal  04.05

1. Koolidevaheline korvpallivõistlus
Lisaks 4x5 min mänguajale toimub igal veerandajal üks OK harjutusele põhinev teatevõist-
lus.
Võistkonnas on 9 mängijat. Kui võistkonna ülesandmislehel on vähem võistlejaid või mõni 
mängijatest on vigastatud, sooritab harjutust keegi kaks korda, kuid vastasvõistkonnale an-
takse igas harjutuses puuduva mängija eest lisapunkt. 
1.1. Võistlust alustatakse OK harjutusega “Süstik”. Võistkonnad rivistuvad keskjoonele üks 
keskringist vasakule ja teine paremale poole. Esimene mängija asub keskringi korvipoolsele 
kaarele paigutatud tähise (1 m kõrge) taha. Kohtuniku märguande peale alustab ta põrgata-
mist korvi suunas, sooritab ühe pealeviske, hangib korvi läbinud või tagalauast põrkunud 
palli ja söödab selle järgmisele. Teine mängija hangib söödetud palli ühelt poolt tähist ja 
ründab korvi teiselt poolt tähist. Harjutuse sooritanud võistleja läheb keskjoonele võistkon-
na rivi lõppu või varumeeste pingile (nagu kohtunik seda eelnevalt õigeks peab). Selliselt 
rünnatakse korvi 9 korda. Harjutuse sooritamise aeg fikseeritakse siis, kui viimane mängija
on asetanud palli keskringi. Iga tabatud korvi eest saab võistkond ühe punkti. Harjutuse kii-
remini sooritanud võistkond saab veel lisaks kaks punkti. Iga vea (“jooks”, “kahekordne” , 
“kandmine” j.t.) puhul lisatakse trahvisekund ja võistleja poolt saavutatud korvi ei arvestata. 
Korvpallimängu alustatakse OK harjutuse punktiseisust.
1.2. Teist veerandaega alustatakse OK harjutusega „Viskevõistlus”.
Kaheksa mängijat asuvad ümber 3-sek ala „viskekohtadesse” 1.-8. (Vt. joonis järgmisel le-
hel). Üheksas mängija, pall käes, (nn. „söötja”) asub korvi alla. Kohtuniku märguande peale 
„söötja” söödab palli viskekohal nr.1 asuvale mängijale, kes sooritab viske korvile. Söötja 
hangib palli ja annab selle viskekohale nr.2, jne. Selliselt sooritatakse viskeid korvile 1 minuti 
jooksul. Arvestatakse tabamusi. 
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1. 3. Kolmanda veerandaja alguseks rivistuvad võistkonnad samuti nagu esimeses  teatevõist-
luses, kuid üks mängijatest  - „söötja” -  asub vabaviskealasse. Kohtuniku märguande peale 
alustab esimene mängija korvi ründamist. Pärast pealeviset hangitud pall tuleb sööta va-
baviskealas seisvale mängijale, kes saadab põrkesöödu keskrigis ootavale teisele mängijale. 
Põrkesööt hangitakse ühelt poolt tähist ja korvi rünnatakse teiselt poolt. Korvi rünnanud 
mängija asub vabaviskealasse, eelmine „söötja” aga võistkonna rivi lõppu. Harjutus lõppeb, 
kui 9. mängija söödetud jõuab läbi vabaviskealas seisnud 8 mängija söödu keskringi esime-
sele mängijale. 
1.4.  Mänguaja lõppedes sooritatakse OK harjutus nr.6. Võistkonna kõik mängijad rivistuvad 
vabaviskejoone pikendusele ja esimene mängija asub vabaviskealasse.
Kohtuniku märguande peale sooritab ta pealeviske, hangib palli ja söödab selle vabaviske-
alasse tulnud kaasmängijale, ise liigub võistkonna rivi lõppu. Harjutust sooritatakse 1 minut. 
Iga tabatud korvi eest lisatakse võistkonnale 1 punkt. Mängu viigilise tulemuse korral soori-
tatakse teatevõistlus uuesti.

2. OK harjutused
Piirkonnavõistlustest võtavad osa kõik korvpallurid varem toimunud võistkonnasisese võist-
lustulemuste põhjal.
Selle võistluse tulemused on ühtlasi korvpallivõistkonna ülesandmisleht piirkonnavõistlu-
seks ja OK harjutuste registreerimiseks. (Vaata lisa nr.3.)
- üks võistleja võib sooritada kuni 2 harjutust;
- ühes harjutuses võib osaleda võistkonnast kuni 2 võistlejat.
 
1.  Viskevõistlus. Viskeid sooritatakse kolmesekundiala külgjoonte tagant vabaviske ajaks 
mängijatele ettenähtud vahekohtadest ja vabaviskealast (igast üks), poisid teise, (tüdrukud 
kolmanda) möödaviskeni. Alustatakse parempoolsest 1.vahest. Teine vise sooritatakse va-
sakpoolsest 1.vahest jne. Arvestatakse tabamusi.
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2.  Kolm tabamust.  Mängija alustab põrgatamist keskringist, sooritab kolmesekundialast 
pealeviske (tabamiseni), hangib palli, põrgatab vabaviskejoone taha, sooritab pealeviske (ta-
bamiseni), hangib palli, põrgatab kolmepunkti kaare taha ja sooritab pealeviske. Aeg fiksee-
ritakse kui pall puudutab tagalauda, korvirõngast või läbib korvi. Tabava viske puhul lahuta-
takse ajast 3 sek.

3.  Suur kaheksa. Võistleja alustab põrgatamist otsajoone tagant korvi alt, möödub vabavis-
kealast paremalt poolt, keskrinist vasakult (põrgatades vasaku käega), eesala vabaviskealast 
paremalt (põrgatades paremaga), sooritab pealeviske (viskeid) tabamiseni, hangib palli ja 
alustab tagasiteed peegelpildis. Harjutus lõpeb tabava pealeviskega. Arvestatakse aega.

4. Süstik. Harjutust alustatakse keskringist. Võistleja liigub põrgatades kolmesekundialas-
se, sooritab pealeviske(d) (tabamiseni), hangib palli, põrgatab läbi keskringi, ründab teist-
kordselt korvi jne. Pärast kolmanda korvi saavutamist fikseeritakse aeg.

5.  Slaalom. Piki võrkpalliväljakut on paigutatud 3-meetriliste vahedega 6 tähist (kõrgus 
vähemalt 1m). Võistleja alustab põrgatamist võrkpalliväljaku otsajoone tagant ja möödub tä-
hisest kord vasakult, kord paremalt poolt. Nii läbitakse rada edasi-tagasi. Arvestatakse aega.
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6.  Tuld. Vabaviskealast sooritatakse pealevise, hangitakse rõnga läbinud või tagalauast  
põrkunud pall, põrgatatakse vabaviskealasse ja sooritatakse järgmine pealevise.
Arvestatakse 1 min jooksul visatud korve.

Täpsustusi OK harjutuste sooritamiseks:
 - iga vea puhul lisatakse 1 sekund;
 - kõik palliga liikumised toimuvad põrgatades;
 - harjutus nr 6. vea sooritamisel ei arvestata tabatud korvi;

3. Nike reklaam:
 - shou kestvus kuni 60 sek.;
 - võib kasutada abivahendeid ( pallid, riietusesemed jms.);
 - osaleda võib ka õpetaja, õpilaste arvu ei piirata;
 - tegevust peaks kommenteeritama.

Süsteem:
Võistlusest osavõtvad koolide võistkonnad jaotatakse territoriaalsel printsiibil 12 piirkon-
da, igas vähemalt 12 võistkonda. Piirkonnavõistluste 2-3 paremat (neist üks maapõhikool) 
pääsevad poolfinaali. Maapõhikoolidest moodustatakse eraldi poolfinaalid. Finaalidesse kut-
sutakse 4 linnakooli + 4 maapõhikooli võistkonda ja piirkonnavõistluste OK iga harjutuse 
võitja.

Registreerimine: Kooli võistkond registreeritakse EKSL 2005/2006 õppeaasta juhendi re-
gistreerimiskaardiga. Maakondades, kus Nike Cup I etapp toimub meistrivõistlusena, võivad 
koolid registreeruda otse maakonna koolispordiorganisatsiooni. Kui piirkonnavõistlus toi-
mub maakonna/linna meistrivõistlusena, siis antud juhendi vanuselisi piiranguid ei raken-
data – need fikseeritakse kohaliku juhendiga. II etapile pääsenud võistkonnad peavad aga
võistkonna komplekteerimisel arvestama antud juhendi sätteid. 

Autasustamine:
- Piirkonnavõistlustel autasustatakse võitjat võistkonda karikaga, võistkonna liikmeid me-
dalitega. 
- Kõiki võistlejaid, õpetajaid ja võistkondi autasustatakse koha- või osalusdiplomiga.
- Kui piirkonnavõistlus toimub maakonna meistrivõistlusena, lisanduvad maakonna auta-
sud.
- Nike autasustamise statuut teatatakse koolidele reklaamplakatil.
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6.-9. klassi poisid           
   
 Aeg:  kuni 31.01          linnades, maakondades 
   27-28.02             alagrupid   
   28-29.03             poolfinaalid
   24-30.04             finaalid

I etapp - Maakondade/linnade võistlused. Võistlusi korraldavad maakondade/linnade koo-
lispordiorganisatsioonid. Vastavalt osavõtjate arvule moodustatakse eraldi alagrupp maapõ-
hikoolidest või peetakse neile eraldi arvestust. Eraldi võib võistlusi korraldada ka meistri- ja 
rahvaliigas. Võistlustulemused esitatakse EKSL sekretariaati 31.01. ja registreeritakse koolid 
eraldi II etappi kolme liigasse:
Võttis osa maakonna etapist   Lubatakse võistkondi II etapile 
  3 võistkonda    1    
  4 - 6 “    2     
  7 - 9 “    3    
  10 - 12 “    4
  13 -15 “    5   
  üle 16      erikokkulepe EKSL sekretariaadiga.
 
II etapp – Alagrupid                  27-28.02
  
II etapi võistlusi korraldab EKSL sekretariaat koostöös koolidega kolmes liigas:
- meistriliiga, 
- rahvaliiga (ei võistle litsentseeritud korvpallurid ), 
- maapõhikoolide liiga 

III etapp – Poolfinaalid             28-29.03
 IV etapp – Finaalid      24-30.04  

Registreerimine:
Koolid registreerivad oma võistkonnad maakonna/linna koolispordiorganisatsiooni. Kui 
maakonna/linna võistlustele registreerub ainult 1-2 võistkonda, teatab maakonna koolispor-
dijuht registreerunud koolid 10. jaanuariks EKSL sekretariaati, kes nendest ja teiste maakon-
dade “üksikutest” moodustab eraldi alagrupi (alagrupid).

Autasustamine:
Maakonna/linna  etapi võitjate autasustamise statuudi määrab kohalik koolispordiorgani-
satsioon.
EKSL autasustab liigades 1.-3. koha saavutanud võistkondi ja võistkondade liikmeid.
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6.-9. kl tüdrukud
 Süsteem: Võistlused toimuvad kahes liigas - meistriliigas ja rahvaliigas  
Aeg:  08-09.11  tsoonid
   13-14.12  meistriliiga finaal
   15-16.12  rahvaliiga finaal      
        

EKSL Korvpallifestival RUCANOR 2006                        

10.-12 kl         noormehed, neiud             ( rahvaliiga )
   12-13.01    tsoonid  (noormehed)
   16-17.01  tsoonid   (neiud)
   06-07.03    poolfinaalid
   05-06.04     finaalid (Haapsalu)

Võistlust toetab POPSport

VÕRKPALL

- Võrkpallivõistluste korraldamist toetavad kirjastus Koolibri, Popsport, Sadolin, Võrkpal-
liliit.
- Võistlused toimuvad - 6.-9. klassis meistri- ja rahvaliigas;
  - 10.-12. klassis rahvaliigas, Sadolin Cup– meistri- ja rahvaliigas 

- Võistkondade määramine liigadesse sõltub Eesti Võrkpalli Liidu poolt litsentseeritud 
mängijate kuulumisest võistkonda. Rahvaliigas ei tohi kaasa võistelda litsentseeritud võrk-
pallurid, kes klubide võistkondade koosseisus võtavad osa Eesti noorte või täiskasvanute 
tiitlivõistlustest klubide või spordikoolide võistkondades. Informatsiooni võrkpallurtite lit-
sentseerimisest saab võistlejatelt, nende treeneritelt, spordiklubist  ning Eesti Võrkpalli Liidu 
koduleheküljelt (evf.ee ).
- Võistkonna suurus: 9 mängijat , 1 õpetaja .
- Võistkonna suurus Sadolin Cupil 4  noormeest, 4 neidu ja õpetaja/treener.
- Mängitakse 3-st parem, so. kahe geimivõiduni.
- Turniiri paremusjärjestuse võrdselt punkte kogunud võistkondade määramisel arvesta-
takse turniiri üldist geimide suhet, selle võrdsuse korral turniiri mängude punktide suhet.
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HANSAPANGA KOOLILIIGA 2005-2006

6.-9. kl   poisid ja tüdrukud - rahvaliiga

Hansapanga kooliliiga toimib maakondades/linnades tegutsevate koolispordi ühenduste, 
EKSL ja Eesti Võrkpalliliidu (EVF) ühisprojektina võrkpalli arendamiseks põhikooli tasandil. 
Liiga sportliku eesmärgi kõrval esitatakse osalevatele koolidele ja võistkondadele narko- jm 
sõltuvusainete ennetusele suunatud infot. Võistkonda ei või kuuluda litsentseeritud võrkpal-
lurid                       
Aeg:  14.11.2005 – 26.02.2006 maakondades, linnades
   18.-19.03. 2006                            finaal
Erisused võistlusmäärustes:
- kasutada ei tohi hüppelt pallingut;
- võrgu kõrgus on poistele 235 sm, tüdrukutele 220 sm;
- sõltuvalt võistkondade suurest arvust võib turniiridel mänge läbi viia kahe geimivõiduni.

Süsteem:
I etapp – maakondade/linnade turniirid. Selgitatakse 15 maakonna ja 5 linna ( Tallinn, Tar-
tu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu) paremad koolide võistkonnad. Etapi viib läbi EVF ja EKSL 
koordineerimisel kohalik koolispordiorganisatsioon Võistlussüsteem otsustatakse peale 
võistkondade registreerumist. Võistlusi võib läbi viia maakonna/linna tiitlivõistluse raames, 
kui täidetakse käesolevat juhendit. Kohalik korraldaja tagab võistluspaigad, kohtunikud ja 
sekretariaadi. Osavõtumaksu ei kohaldata. Võistlustulemused edastatakse EVF sekretariaati 
( E-post – kooliliiga@evf.sport.ee ; faks – 6 031551 hiljemalt 7 päeva pärast võistlust.
II etapp – finaalturniir 18-19.03.2006
Osalevad I etapi võitnud poiste ja tüdrukute võistkonnad – kokku 40 võistkonda.
Võistlussüsteem kinnitatakse pärast finaalvõistlusele pääsenud võistkondade registreerumist 
– garantiikirjade esitamist. Etapp viiakse läbi EKSL, EVF ja kohaliku korraldaja koostöös. 
Kulud kantakse EVF ja EKSL ühise kokkuleppe alusel. Kohtunikuks saab olla EVF litsentsiga 
võrkpallikohtunik, EVF treenerite registris olev treener või litsentseeritud mängija alates U-
20 vanuseklassist.
Võistluspäeva õhtul toimub osalejatele kultuuriprogramm, õpetajatele vestlusring.

Registreerimine:
Kooliliigasse registreerimiseks tuleb teatada osavõtusoov 14. oktoobriks Kooliliiga kodulehe-
küljele www.evf.ee/kooliliiga, täites selleks internetipõhise  taotlusvormi. 
Võistkondade nimeline registreerimine toimub samuti Kooliliiga koduleheküljel , mitte hil-
jem kui 10 päeva enne võistluse algust. Koduleheküljelt jõuab kooli registreerimine nii etapi 
korraldajale , kui ka EVF-le.
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Täiendav info telefonidel 6 031 550 või projektijuht Tarvi Pürn 51 56 132, 
e-post – kooliliiga@evf.sport.ee.
Autasustamine:
Maakondliku etapi 3 paremat autasustatakse diplomite ja auhindadega.
Finaalturniiri kolme paremat tütarlaste ja poiste võistkonda autasustatakse diplomi ja karika-
ga, võistkonna liikmeid diplomi, medali ja eriauhindadega.
Koolidele eraldatakse õppe- ja sporditarbeid jm auhindu , millest informeeritakse osalejaid 
edaspidi.

Vaidluste lahendamine:
Protestid lahendab I etapil kohalik kohtunikekogu, II etapil EVF. Protestid EVF-le tuleb esi-
tada 3 päeva jooksul kirjalikult EVF Sporditehnilise Toimkonna (STT) aadressil. Protesti 
esitamisega koos tuleb tasuda protestilõiv 200 krooni EVF arveldusarvele 10052032594001 
Ühispangas.

6 -9. klass – meistriliiga            poisid ja tüdrukud
Aeg: 11-12.10 T,P alagrupid
  15-16.11 T finaal
  17-18.11 P finaal

EKSL võrkpallifestival RUCANOR 2006
10 -12. klass – rahvaliiga        noormehed ja neiud

Aeg  03-04.11 T,P alagrupid
  05-06.12 T finaal
  07-08.12 P finaal
Võislust toetab POP Sport

SADOLIN CUP 2006

Osavõtjad:        10 -12. klassi noormehed ja neiud.
Osalevad koolide segavõistkonnad. Võistkonnas 8 mängijat. Väljakul 3 neidu ja 3 noor-
meest. Ühte noormeest võib asendada neiuga. Kool võib võistlusest osa võtta mitme võist-
konnaga. Võistlused toimuvad kahes liigas: rahva- ja meistriliigas.
 
Aeg ja koht: jaanuar   eelvõistlused (vajadusel)
   18-19.02 finaalid                         Viljandi  

Muudatused mängureeglites:
- Võrgu kõrgus 2.35.
- Neiu ründelööki ei tohi blokeerida noormees. Blokeerimise katse loetakse blokeerimi-
seks.
- Keelatud on hüppelt palling.
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ÕPETAJATE VÕISTLUSED  
Eesti Haridustöötajate Liidu karikatele

Osavõtjad: Võistlustest võtavad osa   koolide ja maakondade/linnade võistkonnad.
 - Kooli võistkonda võivad kuuluda kooli töötajad (tööraamat koolis) olevad isikud. Kooli 
võistkonda võib täiendada ühe õpetajaga maakonna/linna teisest üldhariduskoolist või valla-
vanema (linnapeaga). Kaks maapõhikooli võivad moodustada ühise võistkonna.
 - Maakonna/ linna koolispordiorganisatsiooni võistkonda (“Ässad”) võivad kuuluda 
maakonna/linna pedagoogid (tööraamat koolis) ja koolispordiorganisatsiooni tegevjuht.
     - EKSL võistkonda võivad kuuluda EKSL juhatuse praegused liikmed ja varasemate 
koosseisude liikmed, sekretariaadi töötajad ja koolispordiorganisatsiooni tegevjuht   

Kava:    Õpetajate võistlused toimuvad võrk- ja korvpallis.

Aeg ja koht:
27-28.10       Korvpall    “ÕPS” koolide segavõistkondadele.   Suure-Jaani G
   Võistkonnas kuni  8 mängijat . Väljakul 3 meest ja 2 naist.
      
05-06.01   Võrkpall    koolide segavõistkondadele.   Kohila G
   Võistkonnas kuni 8 mängijat. Väljakul 3 meest ja 3 naist.      
     
 21-22.03 Võrkpall  XIII   “Ässad” Jõgeva Cup 2006    Jõgeva ÜG 
    Osalevad maakondade, linnade  ja koolide võistkonnad  (mehed 40 a. ja 
   vanemad, naised 35a. ja vanemad). Väljakul 3N+3M. 

Autasustamine:
Mõlema liiga võitjat võistkonda autasustatakse rändkarikaga “Sadolin Cup”. Kahe liiga 1.-3. 
koha saavutanud võistkondade liikmeid autasustatakse medalitega. Iga võistkonna hasartse-
mat mängijat ja võistkonna õpetajat autasustatakse Sadolini mälestusesemega. Võistluspäe-
va õhtul  toimub kultuuriprogramm.
 
Koolispordi MM võrkpallis

Osavõtjad:          1989-1992 a. sündinud neiud ja noormehed
Aeg:  06-13.05        Horvaatia  ( Porec)              
  
Katsevõistlus osavõtuks koolispordi MM-ist
Aeg:                    22-23.09 
Kaasa võivad mängida litsentseeritud võrkpallurid. Võistkonna registreerimisel tuleb esita-
da kooli direktori nõusolek võistkonna lähetamise finantseerimiseks ja võistkonna deposiidi
tasumiseks.
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   -I liiga    mehed 40.a. ja vanemad, naised 35 a. ja vanemad
   -II liiga  Väljakul olevate võistlejate vanuse aastate summa peab ületama 290 aastat 
Võistleja ei või kuuluda samaaegselt mitmesse võistkonda .     
                           
Süsteem:
Võistlused korv- ja võrkpallis koolidele toimuvad kahes (kolmes) liigas.
I liiga moodustavad 2004/2005 õa 5- 6 paremat I liiga ja 2-3 II liiga  paremat  võistkonda. 
(Võrkpallis lubatakse III liiga võitja I liigasse, teise koha saavutanud võistkond aga II liigas-
se)
Mõne I liiga võistkonna loobumisel saavad liigasse koha ka II liiga 4., 5.   …. võistkond.
 
Korvpall I liiga       Võrkpall I liiga                               II liiga
Juuru G    Nõo RG    Kammeri K
Kehra KK    M. Härma G   Kunda ÜG
Tallinna VLHK    Kullamaa KK   Kallavere KK   
Tabasalu ÜG     Järvakandi G   Tallinna 21.KK
Märjamaa G    Põltsamaa ÜG   Rapla Vesiroosi G
Audentese EK    Iisaku G    Valga G
Descartese L   Descartese L   Häädemeeste KK
Võhma G   Surju/Pärnjõe PK   EKSL

 Registreerimine : Korvpall koolid    10.09                               
   Võrkpall koolid    01.11    
   Võrkpall “Ässad”  01.02  
         

JALGPALL         

Klassirühm P ML RL mänguaeg      võistkonna koosseis
     min.          põhi/varu/õpetaja

6.-9.   x  x 2x 20 7+3 +1

6.-9.   x  x 2x 25 11+3+1

10.-12.   x  x 2x 20 7+3+1

6.-9. klassi rahvaliiga 
   
Osavõtjad:  6.-9.kl.  poisid
Aeg ja koht: 26.-27.09 alagrupid
  03.-04.10 poolfinaal
  10.-11.10 finaal



30

Tehnilised täpsustused: 
• mänguaeg  2 x 20 min.
• väljakul 6 + 1 mängijat,võistkonnas max.10 mängijat
• mängitakse poolel väljakul risti
• väravate mõõdud 2 x 5 m (võib kasutada ka täismõõtmetega väravaid)
• suluseisu ei fikseeerita
• lubatakse piiramatult mängijate vahetusi
• mängitakse palliga nr.5 

6.-9. klassi meistriliiga 
   
Osavõtjad:  6.-9.kl.  poisid
Aeg ja koht: 28.-29.09 alagrupid
  05.-06.10 poolfinaal
  13.-14.10 finaal

Tehnilised täpsustused:  
• mänguaeg  2x 25 min.
• väljakul  10+1 mängijat, võistkonnas max. 14 mängijat
• kui võistlused toimuvad normaalmõõtmetest väiksemal väljakul,vähendatakse 
 koosseisu 2 mängija võrra.
• mängitakse palliga nr.5

10.-12. klassi rahvaliiga festival                       

Osavõtjad:  10.-12.kl. poisid
Aeg ja koht:  30.09.-01.10 alagrupid
   07.-08.10 poolfinaal
   17.-18.10 finaal  Kunda

Tehnilised täpsustused: 
• mänguaeg  2 x 20 min.
• väljakul 6 + 1 mängijat,võistkonnas max.10 mängijat
• mängitakse poolel väljakul risti
• väravate mõõdud  2 x 5 m  (võib kasutada ka täismõõtmetega väravaid)
• suluseisu ei fikseeerita
• lubatakse piiramatult mängijate vahetusi
• mängitakse palliga nr.5 

Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond.Kui kahel 
võistkonnal on võrdselt punkte,määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus.
Kohtumise viigilisuse korral arvestatakse esmalt üldist väravate vahet,vajadusel ka turniiril 
löödud väravate arvu,seejärel selgitatakse võitja penaltitega 5+5.  Vajaduse korral lüüakse 
edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
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Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude 
tulemusi:
1- suurem võitude arv
2- omavaheliste mängude punktid
3- omavaheliste mängude väravate vahe
4- üldine väravate vahe
5- suurem löödud väravate arv
6- jalgpallis viigilise tulemuse korral selgitakse võitja penaltitega 5+5.Vajaduse korral 
lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Võitjale 3, kaotajale ja loobunule 0 ning viiki mänginuile 1 punkt.

Jalgpallivõistlused toimuvad 10.-12.kl.rahvaliigas ja 6.-9.kl.rahva-ja meistriliigas.
Rahvaliigas ei tohi võistelda litsentseeritud jalgpallurid,kes võtavad osa Eesti noorte ja 
täiskasvanute meistrivõistlustest.Infot litsentseeritud mängijate kohta saab Eesti Jalgpal-
liliidust.
Üks võistleja saab ühel hooajal osaleda ainult ühes liigas.
EKSL jalgpallivõistlused viiakse läbi kooskõlas Eesti noorte jalgpalli MV juhendiga, arvesta-
des vastava klassirühma tehnilisi täpsustusi (kodulehekülg www.jalgpall.ee).

SAALIJALGPALL

Klassirühm P ML RL mänguaeg      võistkonna koosseis
    min. põhi/varu/õpetaja

6.-9. x x         x             20 min.          5+5 +1

6.-9. klassi rahvaliiga

Osavõtjad:   6.-9.kl.  poisid      
Aeg ja koht: 14.-15.02 alagrupid
  22.-23.02 poolfinaal
  07.-08.03 finaal
 
6.-9. klassi meistriliiga

Osavõtjad:   6.-9.kl.  poisid
Aeg ja koht: 17.-18.01 alagrupid 
  01.-02.02 poolfinaal
  09.-10.02 finaal
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Mängureeglid:  
• mänguaeg  20 min. 
• väljakul 1 + 4 mängijat , võistkonnas max. 10 mängijat kui võistlused toimuvad 
 normaalmõõtmetest suuremal väljakul, suurendatakse koosseisu 1 mängija võrra 
• auti läinud pall pannakse mängu jalaga 
• väravavaht võib palli kätte võtta 6 m kastis
• väravavaht ei tohi palli visata üle keskjoone, vastasel juhul läheb pall üle vastastele ja  
 pannakse mängu keskjoonelt 
• penalti lüüakse 7 m märgilt 
• kollane kaart - mängija eemaldatakse mängust 2 minutiks
• punane kaart - võistkond vähemuses 2 min., mille möödudes võib asendada teise 
 mängijaga; kaardi saanud mängija on eemaldatud mängu lõpuni ja ka järgnevas mängus
• audi, vabalöögi või karistuslöögi sooritamisel ei tohi vastasmängija(d) olla pallile 
 lähemal kui 3 m 

Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond.Kui kahel 
võistkonnal on võrdselt punkte,määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus.
Kohtumise viigilisuse korral arvestatakse esmalt üldist väravate vahet,vajadusel ka turniiril 
löödud väravate arvu,seejärel selgitatakse võitja penaltitega 5+5.Vajaduse korral lüüakse eda-
si penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude 
tulemusi:
1- suurem võitude arv
2- omavaheliste mängude punktid
3- omavaheliste mängude väravate vahe
4- üldine väravate vahe
5- suurem löödud väravate arv
6- jalgpallis viigilise tulemuse korral selgitakse võitja penaltitega 5+5.Vajaduse korral 
lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Võitjale 3, kaotajale ja loobunule 0 ning viiki mänginuile 1 punkt.
Saalijalgpallivõistlused toimuvad 6.-9.kl.rahva-ja meistriliigas. 

DUMLE RAHVASTEPALL   

Klassirühm T/P  mänguaeg        võistkonna koosseis
   min.          põhi/varu/õpetaja

1.-3. x x   3 x 4 *     9+1+1

4.-5. x x   3 x 4 *     9+1+1

*)  mängitakse 2 geimi võiduni 
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1.-3. klassi rahvastepall 

Osavõtjad:   1.-3.kl. poisid ning tüdrukud
Aeg  ja koht: kuni  11.02.  linnad/maakonnad 
    25.02  piirkond  Viljandi
     25.02  piirkond  Põlva
     25.02  piirkond  Kohila
     25.02  piirkond  Rakvere
     11.03  finaal  Viljandi

Tehnilised täpsustused:
Tüdrukud mängivad väljakul 9x16m.
Süsteem: Piirkonnavõistlustele pääseb igast linna/maakonnast üldjuhul 2 tüdrukute ja 2 
poiste võistkonda. Kui linna/maakonna võistlustel osaleb kuni 5 võistkonda.pääseb edasi 
1võistkond.
Registreerimine: Reg.-kaardil (Lisa 1) või piirkonna koolispordiorganisatsiooni.

      
4.-5. klassi rahvastepall                 

Osavõtjad:    4.-5.kl. poisid ning tüdrukud 
Aeg  ja koht : kuni 12.11  linnad/maakonnad
  26.11  piirkond  Viljandi
      26.11  piirkond  Põlva
      26.11  piirkond  Kuressaare
      26.11  piirkond  Rakvere
      03.12  finaal  Viljandi

Süsteem :  
Kuni 12.11 maakondlikud alagrupid - korraldab linna/maakonna koolispordi 
organisatsioon.       
26.11  piirkonnavõistlused - osalevad  10 tüdrukute ja 10 poiste võistkonda 
(moodustuvad 5  maakonna koolide võistkonnad);kui linna/maakonna võistlustel osaleb 
kuni 6 võistkonda pääseb üldjuhul edasi 1 võistkond.    
03.12             finaalvõistlus - osalevad piirkonnavõistluste 2 paremat tüdrukute ja 2 pa-
remat poiste võistkonda (kokku 8 tüdrukute ja 8 poiste võistkonda)
Piirkonnavõistlused ja finaalid korraldab EKSL.
Registreerimine: EKSL –i vastaval reg.-kaardil (lisa 1) või piirkonna koolispordiorganisat-
siooni. 
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Võistlusmäärused:
• Palli võivad mängijad hankida oma väljakust väljaspool, kuid seejuures mõlemad jalalabad 
ei tohi ületada maas või õhus olles väljaku piirjooni.
• Palli võib platsil visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. Vasta-
sel korral antakse pall üle vastastele.
• Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kasvõi ühe jalaga oma väljaku külgjoonest, loe-
takse tabatuks.
• Kui  palli visanud võistkonna mängija astus joonele või sellest üle tabades palliga vastast, 
siis tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale.
• Mängijat ei loeta tabatuks
-kui ta püüab vastaste visatud palli kinni;
-kui pall puudutab küll mängijat, kuid selle püüab enne mahakukkumist kinni teine sama 
võistkonna mängija; vastasel korral loetakse tabatuks ainult 1. mängija;
-kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab maad;
-kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli; 
• Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli, antakse see üle vastastele.
• Kapten läheb väljakule siis kui ta seda vajalikuks peab ja teda asendab siis üks väljavisatud 
mängijatest kuni geimi lõpuni.
• Kapten ja väljavisatud mängijad peavad palli hankimiseks küljelt startima väljaku mõtteli-
selt otsajoone pikenduselt , kusjuures palli saanu ei tohi seda visata tagasi otsajoone taha.
• Mäng algab vilega. Iga neljas vise peab olema ründevise.
• Kui mäng jääb normaalajal viiki, mängitakse lisaaeg esimese väljaviskamiseni, alustab palli 
valdaja.
• Väljakumängijat võib vahetada varuga geimi alguses või trauma korral.
• Kõigil on 1 elu.
• Võitja saab 2, kaotaja 1, mängust loobunu 0 punkti.
Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel 
võistkonnal on võrdselt punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus.
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude 
tulemusi:
1- suurem võitude arv
2- geimide suhet 
3- geimipunktide suhet

Võistlusi toetab Fazer Eesti.
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TÄHELEPANU, START        

Osavõtjad: 24-liikmelised võistkonnad koosseisus: 
   2.kl.  - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
  3.kl.  - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
  4.kl.  - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
  5.kl.  – 2T+ 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
Lubatud on  nooremaid õpilasi kaasata vanematesse klassidesse.Võistluste käigus klassides
muudatusi ei lubata.
Aeg  ja koht: november - märts   alagrupivõistlused
 01.04    poolfinaal (väikesed koolid) Ääsmäe
 08.04    poolfinaal (suured koolid) Viljandi
 29.04    finaal

Süsteem:    
Alagruppides peetakse arvestust eraldi suurtele ja väikestele koolidele (2.-5.kl.õpilaste arv 
kuni 100). Osalejate soovil võib eelmise aasta võitjaid paigutada eraldi alagruppidesse (soov 
märkida reg.-kaardil kirjalikult). Alagrupi parem(ad) suurte ja väikeste koolide arvestuses 
pääseb poolfinaali. Finaalis toimub eraldi arvestus suurtele ja väikestele koolidele.
Kava: 
Teatevõistlused kiiruse ja osavuse harjutustele.
Liikumismängud (ainult alagrupivõistlustel).                                                
Alagruppides korraldatakse spordisaalis kombineeritud teatevõistlusi 16-liikmelistele võist-
kondadele (2T + 2P igast klassist) ja liikumismänge eraldi poiste ja tüdrukute võistkondadele.
Võistluste juhendi ja kava koostavad alagruppi kuuluvate koolide õpetajad ühiselt. Soovitav 
on kavasse võtta 3 teatevõistlust ja 2 liikumismängu v.a. rahvastepall (1 poistele ja 1 tüdruku-
tele). Kuna alagruppides kohtuvad koolid  omavahel 2-4 korda, siis on soovitav kasutada ühte 
liikumismängu kõikidel kohtumistel turniirina.
Soovitav on alagruppi läbiviival koolil korraldada võistluspäeva raames oma kooli tutvustav 
esitlus.
Nii poolfinaalis kui finaalis demonstreeritakse teatejooksu vahetult enne võistlust.
Paremuse selgitamine: Kohapunktide summeerimise teel. I koht-1p., II koht-2p., III koht-
3p….. jne. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse kõrgemate kohtade arv. Nende võrd-
suse korral viimase, eelviimase jne. jooksu tulemus.             
Vead on ära määratletud karistussekunditega, mis täpsustatakse enne teatevõistlusi.
Võistlust toetavad EOK, Balsnack, New Balance, Olümpiavõitjate Kogu.
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KERGEJÕUSTIK

Võistlused  toimuvad kahes liigas I liiga ja II liiga. Liigad kinnitatakse 2004/05 õ.a. tulemuste 
ja eelregistreerimise põhjal.

Osavõtjad: Keskkoolid/gümn. 6.-9.kl.(nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl.) ja 10.- 
  12.kl. õpilased
  Põhikoolid 6.-9.kl. (nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl.) õpilased
Võistkonna suurus keskk./gümn. kuni 30 õpilast, põhikoolidel kuni 18 õpilast, sealjuures 
peavad olema esindatud kõik klassirühmad.

Aeg  ja koht: 16.05 Rakvere I liiga
                              17.05      Türi   II liiga

Kava:
klassirühmad   spordialad

6.-9.kl. poisid nooremad (6.-7.kl.)  60 m, 800 m, kaugus,pall
6.-9.kl. tüdrukud nooremad (6.-7.kl.)  60 m, 600 m, kaugus,pall
6.-9.kl. poisid vanemad (8.-9.kl.)  100m,1500m,kaugus,kõrgus (teine1.35), kuul (5kg)
6.-9.kl. tüdrukud vanemad (8.-9.kl.)   100m, 800m, kaugus, kõrgus (teine 1.25), kuul(3kg)

10.-12.kl.noormehed 100m, 1500m, kaugus, kõrgus (teine 1.45), kuul (6kg), ketas (1,75kg)
10.-12.kl.neiud 100m, 800m, kaugus, kõrgus (teine 1.30), kuul (4kg),ketas (1kg) 

Tehniline täpsustus: Igal alal võib kooli esindada 2 võistlejat va.kõrgushüpe,kus kooli esin-
dab 1 võistleja. Sportlastel on lubatud võistelda 2 individuaalalal.Kaugushüppes ja heidetes 
on neli katset. Jooksud on ainult  lõppjooksudena.
Paremuse selgitamine: 
Koolide võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse keskk./gümn. 40 ala tulemuse ja 
põhikoolidel 22 ala tulemuse (kusjuures igalt alalt arvestatakse vähemalt ühe poisi ja ühe 
tüdruku  tulemus) punktid.
Võrdsete tulemuste korral arvestatakse võistlejatele kõrgema koha punktid.
Punktide arvestus: I koht  - 31 punkti, II koht -29 p. ,III koht – 28 p. jne.
Võistkonnas punktiarvestusest väljajäänud võistlejad “hoiavad kohapunkte kinni”.
Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse  parimate kohtade arv.
Autasustamine: 
Eraldi autasustatakse põhikoolide 1.koha saavutanud võistkonda karika, 2.-3.kohta diplomi-
ga, võitja võistkonna liikmeid medali ja diplomiga.
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VALIKORIENTEERUMINE

Osavõtjad: Keskkoolid/gümn. 6.-9.kl.(nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl.) ja 10.-12.kl.  
 õpilased
 Põhikoolid 6.-9.kl. (nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl.) õpilased
Võistkonna suurus 16-20 õpilast, põhikoolidel 12-16 õpilast, sealjuures peavad olema esin-
datud kõik klassirühmad.
Aeg  ja koht:  16.09. Mustla-Nõmme , Järvamaa
Tähistus algab Tallinn-Tartu maanteelt.
Võistluste algus kell 12.00.
Võistlusmaastik ja kaart: Keskmiselt ja nõrgalt liigendatud, tiheda reljeefiga alad vaheldu-
vad erinevas suuruses soodega. Korrapärane sihivõrk.Läbitavus keskmine kuni kohati väga 
hea. Kaart seisuga 2005.a. suvi,mõõtkava 1:10000,h 2,5 m.
Märkesüsteem: Elektrooniline märkesüsteem SportIdent
Kontrollaeg: 60 minutit
Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kont-
rollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arves-
tuspunkt.Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arves-
tuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja,kelle 
aeg on väiksem.
Keskkoolide/gümn.võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 16 paremat tulemust 
(6.-9.klassirühmast nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl. ning 10.-12.kl. vähemalt ühe tüd-
ruku ja ühe poisi tulemus)  ning põhikoolide arvestuses 12 paremat tulemust (6.-9.klassi-
rühmast nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl. vähemalt ühe tüdruku ja ühe poisi tulemus) 
punktiarvestusega: I koht -51punkti, II koht – 49 p., III koht - 48 p. jne.,kuni alates 50 kohast 
1 punkt. 
Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.
Autasustamine: 
Eraldi autasustatakse põhikoolide 1.koha saavutanud võistkonda karika, 2.-3.kohta diplomi-
ga ning võitja võistkonna liikmeid medali ja diplomiga.
Registreerimine: kuni 9.septembrini IVK http://www.sportnet.ee/ivk/ kaudu või aadressil 
Mäekalda 28 Türi 72212 või e-mail:maekalda@hot.ee (tel.38 57394).Registreerimisega koos 
tasuda stardimaks 20.-krooni võistleja kohta JOKA arveldusarvele 10220016401010.
Registreerimisel teatada võistlejate SI-kaardi number või kaardi rentimissoov.SI-kaardi ren-
ditasu 10.-.
Muud: Käesolev juhend ja värskeim info võistluse kohta on kättesaadav klubi kodulehel 
http://www.tyri.ee~jkarud/ .
Korraldajad: JOKA, Eesti Koolispordi Liit
Peakorraldaja: Paul Poopuu, tel.5052240, e-mail:paul@tyrimg.tyri.ee
Märkus: Võistlus on koolidele pääsuks 2006.a. ISF MM-le Slovakkias 23.-29.04.
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SUUSATAMINE                                               

Osavõtjad:  kuni 5. kl. ja 6.-9.kl. (nooremad 6.-7.kl ja vanemad 8.-9.kl.) õpilased
 Võistkonna suurus 16-20 õpilast, sealjuures peavad olema esindatud kõik  
 klassirühmad.
Aeg  ja koht: 15.02. Haanja-Ruusmäe  Põhikool. 
 Start 12.00 , loosimine toimub 14.02 Võru Spordikoolis
Kava:  kuni 5.kl.  T-1 km, P-2 km
 6.-9.kl. nooremad 6.-7.kl. T-2 km, P-3 km
 6.-9.kl. vanemad 8.-9.kl. T-3 km,   P-5 km
 Teatevõistlus 6 x 500 m T (igast klassirühmast 2 T)
                         Teatevõistlus 6 x 500 m P (igast klassirühmast 2 P)

Tehniline täpsustus: Võistlused toimuvad vabatehnikas. Teatesõidu järjekord – alustavad  
noorimad  tüdrukud või poisid ja lõpetavad vanimad.
Paremuse selgitamine: Koolide võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 16 võistleja 
(sh. igalt distansilt arvestatakse vähemalt ühe poisi ja ühe tüdruku parim tulemus) ja kahe 
teatesuusatamise kohapunktid.
Punktide arvestus : I koht -51punkti, II koht – 49 p., III koht - 48 p. jne.,kuni alates 50 kohast 
1 punkt. 
Võistkonna punktide võrdsuse  korral määrab paremuse kõrgemate individuaalkohtade arv.
Autasustamine: 
Eraldi autasustatakse põhikoolide 1.koha saavutanud võistkonda karika, 2.-3.kohta diplomi-
ga., 1.-3. koha võistkonna liikmeid medali ja diplomiga.
Registreerimine: kuni 13.02.2006 e-mailil:spkool@werro.ee või faksil 78 21 225 või tel.78 
21 290
Registreerimisel märkida nimi, sünniaeg, kool, distants, klassirühm, P või T, teatevõistkond 
(võimalusel nimeliselt) ning ära märkida tugevam grupp.
Võistlust toetab A&T Sport.

ÕPETAJATE TALIPÄEVAD

Osavõtjad:   koolide õpetajad
vanuserühmad -    kuni 39.a.
     üle 40.a.
Aeg  ja koht:  31.03-01.04  Kurgjärve
Kava:  teatesuusatamine   3N x  0,5 km + 3M x 1,0 km)
  individuaalvõistlus  N – 3 km , M – 5 km
  suusamatk
  loengud
Majandamine:  osavõtumaks 100.-/in. + majutus ja toitlustamine
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TEATEJOOKSUD                                     

Osavõtjad: 10.-12.kl.– tüdrukud ja poisid
   6.-9.kl.–    tüdrukud ja poisid
   kuni 5.kl. –tüdrukud ja poisid 
Võistkonna suurus  keskk./gümn. 30-36 õpilast põhikoolidel 20.-24 õpilast, sealjuures peavad 
olema esindatud kõik klassirühmad.
Aeg ja koht: 21.09. Paide Ühisgümnaasiumi staadionil ja park-metsas. 
  Võistluste algus kell 11.00. Mandaat kell 9.45-10.30.
Kava:    pendelteatejooks     10 x 60 m      ( 5P+5T )     
       alustab poiss,joostakse vaheldumisi                     
      maastikuteatejooks  5T x 300m + 5P x 500m    
  alustab tüdruk, joostakse vaheldumisi
     kombineeritud teatejooks   ( 5T + 5P )
Tehniline täpsustus: Pendelteatejooksus ei lubata joosta naelikutes. 
Paremuse selgitamine: Võistkondlikku arvestusse lähevad tulemused teatejooksudes ( liide-
takse keskk./gümn. 8 parema ja põhikoolidel 5 teatejooksu punktid ).Võistkondlik paremus-
järjestus selgitatakse kohapunktide liitmise teel – I koht- osavtnud koolide arv +1, II koht- 
osavõtnud koolide arv -1 punkt, III- osavõtnud koolide arv -2 punkti jne.  Punktide võrdsuse 
korral määrab paremuse võistkonna parimate kohtade arv.
Autasustamine: 
Eraldi autasustatakse põhikoolide 1.koha saavutanud võistkonda karika, 2.-3.kohta diplomi-
ga.,1-3 koha võistkonna liikmeid medali ja diplomiga.

UJUMINE
Osavõtjad:     kuni 5kl. ja 6.-9.kl. (nooremad 6.-7.kl. ja vanemad 8.-9.kl.) õpilased
Võistkonna suurus kuni 20 õpilast, sealjuures peavad olema esindatud kõik klassirühmad. 
Igale võistlusalale on kohustuslik välja panna vähemalt üks võistleja.
Aeg ja koht:  20.01.  L-Virumaa
Võistluste algus kell 11.30, soojenduse algus 11.00, mandaat 10.30-11.00 
Kava:  50m vabalt      T 8.-9.kl., P 8.-9.kl.,T 6.-7.kl., P 6.-7.kl.,T kuni 5.kl., P kuni 5.kl. 
 50m rinnuli            “            
 50m selili              “          
 teateujumine 6 x 50m vabalt  poisid  (vähemalt 2 poissi kuni 5.kl.)
 teateujumine 6 x 50m vabalt  tüdrukud (vähemalt 2 tüdrukut kuni 5.kl.)
Paremuse selgitamine: Koolide võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 24 indivi-
duaalala (sh.igalt distantsilt arvestatakse vähemalt 1 poisi ja 1 tüdruku parim tulemus) ja kahe 
teateujumise võistkonna punktid. Teateujumise koefitsent 2.
Punktide arvestus: I koht -51punkti, II koht – 49 p., III koht - 48 p. jne.,kuni alates 50 kohast 
1 punkt. 
Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse kõrgemate individuaalkohtade arv.
Registreerimine: kuni 17.01.06 saata võistlejakaardid koos trükitud kooli ülesandmislehega 
EKSL sekretariaati.Registreerimisel märkida võistlejakaardile ees-, perek.nimi, sünniaeg, kooli 
nimi/klubi, distants,klassirühm, P või T, hooaja parim tulemus.
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VÕIMLEMISFESTIVAL  

Osavõtjad: Festivalil on lubatud osaleda kõikidel üldhariduskoolide 
 juures tegutsevatel sama kooli õpilastest moodustatud vähemalt 
 8 -liikmelistel võimlemis-, liikumis-ja akrobaatikarühmadel 
 (tüdrukute, poiste ja segarühmad).
 Rühma ei või kuuluda võimlejad,kes on saavutanud EVL andmetel  
 2005.a. vabariiklikel rühmvõimlemise võistlustel I-VI koha 
 (Eesti MV, Kalevi MV) ja Koolitants 2005 finalistid.
 Esinetakse järgmistes vanuseklassides:
 I aste  1.-3.kl
 II aste 4.-6.kl.
 III aste  7.-9.kl.
 IV aste  10.-12.kl.
* Kui rühma kuulub 2 või enam vanemat õpilast esineb rühm järgmises vanuseklassis.
Aeg ja koht: 04.03.  Keila Tervisekeskus algusega kell 11.00
Programm : Võimlemisrühmadele:
 1. Võimlemiskava vabalt valitud võimlemisvahendiga
 (hüpits,rõngas,pall,kurikas,lint,vedik,linik)
 2. Vabakava ehk kehakoolikava
 I astme vanuseklass esitab ainult vabakava ehk kehakoolikava
 Liikumisrühmadele :
 1. Sportlik tantsuline liikumiskava
 Akrobaatikarühmadele sealhulgas püramiidid :
 1. Kava, kus on kohustuslikeks elementideks sees vastavalt õppekavale  
 omandatud akrobaatika elemendid antud vanuseastmes.
 Kavade pikkus 1.30-3.00 min.
Hindamine :Festivali zürii on 5-6 liikmeline 
 Zürii hindab võimlemis-, liikumis -ja akrobaatikarühmi eraldi.
 Hindamiskriteeriumid :
 - vastavus juhendile
 - tehniline täitmine (treenitus,kehalised võimed)
 - esinemise ühtsus ja väljenduslikkus
 - muusika valik
 - kava kompositsioon (liigutuste mitmekülgsus,kava idee,originaalsus,seos  
  muusikaga,kava eakohasus ja esteetilisus)
Tulemuste arvestamine ja autasustamine :
Zürii otsuse kohaselt omistatakse kaheksale paremale rühmale võimlemiskategoorias, nelja-
le paremale liikumisrühmade kategoorias ja kahele paremale akrobaatika rühmade kategoo-
rias EKSL laureaadi tiitel. Kui rühm on antud esinemiskavaga varem saanud EKSL võimle-
misfestivalil laureaadi tiitli, siis teistkordselt talle seda ei omistata.
Züriil on õigus laureaadi tiitleid ümber jagada või jätta välja andmata. Festivalil autasusta-
takse laureaadiks tulnud rühma kõiki liikmeid medali ja diplomiga. Vastavalt zürii otsusele 
autasustatakse esinemisrühmi ka eriauhindadega.
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Tehnilised täpsustused:
Igal võimlejal on õigus osaleda ühes vanuses ja  ühes kategoorias. Rühma osavõtumaks 
120.-EEK. Kui kool osaleb kolme või enama rühmaga, tasutakse vaid 3 rühma eest, s.t. mitte 
enam kui 360.-. Osavõtumaks kanda hiljemalt 10 päeva enne võistlust EKSL arveldusarvele 
10022002531008 Ühispank (selgitusse märkida kooli nimi ja võimlemisfestival).Kohapeal 
maksmisel osalustasu ühele rühmale 180.- EEK.Tagasimakseid ei toimu.
Kavad  esitatakse võimlemisvaibal (13 x 13 m).
Festivali  ajal avatud  kohvik.
Registreerimine: Eelregistreerimine ametlikul blanketil (üles anda rühmade arv ja vanu-
seklassid) esitada 1 kuu enne võistluste algust EKSL sekretariaati. Nimeline ülesandmine 
blanketil esitada 10 päeva enne võistluste algust.Rühm loetakse registreerunuks peale osavõ-
tumaksu 100% laekumist arvelduskontole.
Kooli võistkonna kinnitab antud kooli direktor allkirja ja kooli pitsatiga.
Märkus: 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik 
Sirje Aija tel. 52 18275 või e-mail sirjeaija@hot.ee või EKSL sekretariaat.
Võimlemisfestivali toetab Keila Linnavalitsus.

NÄIDIS :

Eesti Koolispordi Liidu VÕIMLEMISFESTIVAL

………………..kooli            liikumisrühm…., võimlemisrühm…akrobaatikarühm..
     (soov osa võtta  “x”)

ÜLESANDMISLEHT
Jrk. Perekonna- ja eesnimi Klass
1.
2.

Jne.  
 1.Kava nimetus    Kava autor

------------------------------------------------------ -------------------------------
 2.Kava nimetus    Kava autor

-----------------------------------------------------  -------------------------------
 Võistkonna juhendaja/treener    Telefon
  
 Võistkonna koosseisu ja esindaja kinnitan
  
 ………………………………………………..     direktori allkiri,pitsat  
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Lisa 1

Saata 10.09.-ks EKSL sekretariaati

…………………………………………. kooli   
      

REGISTREERIMISKAART

Soovime osa võtta järgmistest võistlustest:
Märgi lahtrisse    „ ○ „

Klassirühmade võistkonnad

Spordiala  Liiga   6.-9.
P

6.-9.
 T

10.-12.
 P

10.-12.
 T

Õpet.

1. Jalgpall Meistriliiga X  X X X
Rahvaliiga X X X

2. Saalijalpall Meistriliiga  X  X X X
Rahvaliiga X  X X X

3. Korvpall Meistriliiga      X X
Rahvaliiga      

4. Võrkpall Meistriliiga   X X
Rahvaliiga

Sadolin Cup Meistriliiga X  X X
Rahvaliiga X X X

5. Võimlemine   -võimlemisrühm                ………….  rühma
                       - liikumisrühm                ………….  rühma
                       - akrobaatikarühm                ………….  rühma

6. Kergejõustik
7. Orienteerumine
8. Suusatamine
9. Teatejooks
10. Ujumine

Kooli võistkonnad

11. Rahvastepall  1.-3. kl P T
                        4.-5. kl P T

12. Tähelepanu, start! Väike kool Suur kool
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Lisa nr 3

……………………………………… KOOLI
NIKE CUP ja OK        ÜLESANDMISLEHT    

Võistkonnasisene võistlus ja piirkonnavõistlustele registreerimine
Tulemused:

  Nimi
 (trükitähtedega)

Sünni-
aasta

Viske-
võist-
lus   

Kolm  
taba-
must

Suur 
kahesa

Süstik Slaa-
lom

Tuld

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Piirkonnavõistlusel võistlevad:
  
                                 Nimi    Nimi

Harjutus nr 1
Harjutus nr 2
Harjutus nr 3
Harjutus nr 4
Harjutus nr 5
Harjutus nr 6

Kehalise kasvatuse õpetaja …………………………………..
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1.  ÜLDSÄTTED

1. Eesti Koolispordi Liit, lühinimetus EKSL, on avalikes huvides mittetulundusühinguna 
tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud koolispordi 
arendamisele Eestis.

2.  Eesti Koolispordi Liit, edaspidi liit, ühendab Eestis piirkondlike koolispordiühenduste 
või piirkondlike spordiliitude kaudu üldhariduskoolide spordiklubisid ja teisi koolispor-
diga tegelevaid ühendusi ühistegevuseks, koolispordi edendamiseks ning sellealase tege-
vuse koordineerimiseks.

3.  Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega koos-
kõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi 
Hartast ning Rahvusvahelise Koolispordiföderatsiooni (ISF) poolt kehtestatud aktidest ja 
suunistest.

4.  Liit määratleb koolisporti kui sportlikku tegevust koolis, koolidevahelisi võistlusi ning 
teisi sportlikke üritusi, mis toimuvad koolivõimude poolt heakskiidetud kujul ja toetusel 
ning mis teenivad õpilaste kasvatuslikke eesmärke.

5.  Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu 
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

6.  Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulun-
dusühingute ja sihtasutuste registrisse.

7.  Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

8.  Liidu asukoht on Tallinna linn ning tema tegevuspiirkonnaks Eesti Vabariik.

9.  Liit on asutatud “16.” Veebruaril 1990.aastal ja ta on Eesti Koolinoorte Spordiühingu 
“Noorus” tegevuse jätkaja.

II LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUS

10. Liidu tegevuse eesmärgid on koolispordi arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja harrastus-
spordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine õppiva noorsoo seas oma tegevuse-
ga õpilaste kehaliste ja intellektuaalsete võimete arendamine, “Ausa mängu” põhimõtete 
austamine spordis ja elus ning noorte ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine.

EESTI KOOLISPORDI LIIDU
P Õ H I K I R I
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11. Eesmärkide täitmiseks liit
1)  koondab ja ühendab koolispordiühendusi, - klubisid ja - organisatsioone tegevuse koor-

dineerimiseks liidu liikmete ühishuvide kaitsmiseks ja eesti koolispordi esindamiseks 
kodu- ja välismaal;

2)  kogub, süstematiseerib ja esitab Haridusministeeriumile ettepanekuid koolispordi kor-
raldamiseks Eestis, aitab Haridusministeeriumil kujundada koolispordipoliitikat;

3) loob lastele ja noortele täiendavaid sportimis- ja võistlemisvõimalusi, propageerib spordi-
tegevust õpilaste, õpetajate ja koolide töötajate hulgas;

4)  aktiviseerib ja arendab koolisporti selle erinevates vormides, kaasab sellesse tegevusse 
kõik huvitatud koolid ja koolispordiorganisatsioonid;

5)  tagab koolispordi ideede ja tegevuse järjepidevuse, korraldab üleriigilisi ning regionaal-
seid koolispordivõistlusi ning teisi üritusi;

6) loob eeldusi õpilaste omaalgatusliku tegevuse arenguks ning koolispordi organiseeritud 
vormide koolispordiklubide tekkeks;

7)  korraldab koolispordialase informatsiooni vahendamist oma liikmetele ning kõigile sel-
lest huvitatud organisatsioonidele;

8)  korraldab koolispordi propageerimiseks auhindade ja metoodiliste materjalide valmista-
mist, hankimist ja müüki;

9)  tagab isikutele, kellele on liidu poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud 
liikmesühenduste esindajatele koolituse kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende 
enesetäiendamiseks;

10) annab hinnanguid ja jagab tunnustust oma liikmetele, aktiivsetele õpilastele ja õpetajatele 
ning koolispordi toetajatele;

11) arendab koostööd koolispordist huvitatud spordiliitudega Eestis, teiste organisatsiooni-
dega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui
välismaal koolispordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

12) viib koolispordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil tasulisi 
spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses 
ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab 
loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor ning reklaamilepinguid.

13) maksab stipendiume
                     
III LIIDU LIIKMESKOND

12. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad re-
gionaalsed koolispordiga tegelevad ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat 
põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad regulaarset liikmemaksu. Koo-
lid, koolispordiklubid ja -ühendused ning teised koolispordiga tegelevad organisatsioo-
nid saavad liitu kuuluda ainult oma regiooni ühenduse kaudu.

13. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 
60 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Kui liidu juhatus keeldub 
taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsusta-
takse liidu üldkoosolekul.
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14. Liikmelisust liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isiku liikme 
lõppemise korral tema liikmelisus liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätesta-
tud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigu-
sed lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus liidus.

15. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Liige võib liidust välja astuda 
pärast 6-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, 
kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase 
hinnangu kohaselt võimalik.

16. Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida liidu põhikirja sätteid või 
on kahjustanud oluliselt liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitma 
liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on 
jätnud tasumata liidu liikmemaksu pikema perioodi vältel.

 Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle 
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarva-
mise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

17. Liikmelisuse lõppemisel tasutud liikmemakse ei tagastata. Koolispordiühendusel, kelle 
liikmelisus liidus on lõppenud, ei ole õigusi liidu varale.

18.  Liidu liikmetel on õigus:
1)  osaleda ja olla esindatud liidu kõigil võistlustel ja üritustel;
2)  osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikuna liidu üldkogu töös ning valida ja olla 

valitud põhikirjas sätestatud korras liidu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse or-
ganitesse ning esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning 
üritustel;

3)  esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada 
liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

4)  esitada liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
5)  osaleda liidu poolt korraldatavatel koolitusseminaridel ja -õppustel, saada koolispordi-

alast metoodilist ja informatsioonilist materjali;
6)  kasutada vastavalt kehtestatud korrale liidu sümboolikat, autasustamise vahendeid ja lii-

du vara;
7)  esindada liitu ISF võistlustel, nõupidamistel, seminaridel ja teistel üritustel;
8)  välja astuda liidu liikmeskonnast.

19.  Liidu liikmed on kohustatud:
1)  järgima liidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires 

kehtestatud akte;
2)  osalema oma esindajate kaudu korraliste ja erakorraliste üldkogude ning valitavatesse 

organitesse kuulumisel nende töös;
3)  arendama koolisporti selle erinevates vormides oma regioonis;
4)  kaasama koolispordialasesse tegevusse kõik oma regiooni koolid;



48

5)  osalema liidu poolt korraldatavatel koolispordivõistlustel ning teistel üritustel;
6)  tasuma õigeaegselt liidu liikmemaksu;
7)  kasutama heaperemehelikult ning säästa liidu vara
8)  hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest.

IV LIIDU JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

20.  Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek - üldkogu. Üldkogul võivad osa-
leda kõikide liidu liikmete esindajad. Üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord 
kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkogu kokku kutsuma ka siis, kui seda 
nõuavad liidu huvid või nõue üldkogu kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põh-
just ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkogu kokku 
ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkogu ise kok-
ku kutsuda samas korras juhatusega. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähe-
malt 30 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkogu toimumise 
aeg, koht ja päevakorra projekt.

21.  Üldkogu võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põ-
hikirjaga juhatuse (või liidu muu organi) pädevusse.

Üldkogu pädevusse kuulub:
1)  põhikirja muutmine ja liidu eesmärkide muutmine;
2)  liidu lõpetamise , ühinemise või jagunemise otsustamine;
3)  liidu liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
4)  majandusaasta aruande kinnitamine;
5)  aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
6)  liidu presidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks 

valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
7)  liidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine, liidu revisjonikomisjoni liikmete määra-

mine;
8)  juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitami-

se otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine;
9)  liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasjade võõrandamise või asjaõigusega koor-

mamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.

22.Üldkogu juhatab liidu president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldko-
gu viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse 
üldkogu reglemendiga. Kui ka üks üldkogul osaleva liikme esindaja nõuab salajast hääle-
tamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel. Üldkogu kohta 
koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

23.  Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole liidu liikmetest. Kui 
üldkogu ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu 
võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus 
üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogul esindatud liikmete arvust, 
kuid üksnes juhul, kui üldkogul on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkogu kokku-
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kutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkogu õigustatud otsuseid 
vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkogul on esindatud kõik liidu liikmed. Üldkogu 
on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks 
tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu 
võtta otsuseid, kui üldkogul on esindatud liidu kõik liikmed. Kui liidu liikmesühendus ei 
saa olla esindatud üldkogul, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda õiguse hääletada enda 
eest mõnele teisele üldkogul esindatud liidu liikmesühendusele. Kõigil liidu liikmetel on 
hääletamisel üks hääl.

24.  Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud 
liidu liikmete esindajatest. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liidu 
liikmete nõusolek. Üldkogul mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema esitatud kir-
jalikult. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 
poolt hääletavad kirjalikult kõik liidu liikmed. Liidu liige ei või hääletada, kui liit otsustab 
temaga või temaga võrset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga 
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Üldkogu poolt liidu liikme teisest erineva õiguse 
lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teisest erineva kohustuse panemiseks peab 
olema selle liikme nõusolek.

25.  Üldkogu võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles on esindatud üle 
2/3 liidu liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad 
üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle regist-
risse kandmisest.

26.  Üldkogu otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkogu otsus on vastuolus seaduse 
või liidu põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud liidu liikme või liidu juhatuse 
liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

27.  Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Liidu juhatuse liikmete arvu alammäär on 
9 ja ülemmäär on 13. Konkreetseks tegevusperioodiks valitavate juhatuse liikmete arvu 
otsustab üldkogu. Juhatus valitakse perioodiks 3 aastat. Liidu juhatuse koosseisu kuulub 
alati 3-ks aastaks valitud president ja asepresident, kes juhivad selle tööd. Juhatuse liige 
peab olema teovõimeline füüsiline isik.

28.  Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem hääl-
tearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liidu liikmete 
esindajatest. President valitakse teistest liikmetest eraldi. Presidendi valimisel on otsus-
tavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt 
hääletab üle poole üldkogus osalenud liidu liikmete esindajatest. Valitud president esi-
tab üldkogule asepresidendi kandidaadi. Asepresident loetakse valituks, kui tema poolt 
hääletab üle poole üldkogus osalenud liidu liikmete esindajatest. Juhul kui üks või mitu 
juhatuse liiget või eraldi valitav president või presidendi poolt esitatud asepresident jääb 
valimata põhjusel, et nad ei saanud ülle poole üldkogus osalenud liidu liikmete esindajate 
häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
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29. Liitu võivad esindada kõikides õigustoimingutes president või asepresident. Teised juha-
tuse liikmed võivad liitu esindada ühiselt. Juhatuse liikme võib üldkogu otsusega tagasi 
kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral liidu tegevust 
juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega 
isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse 
üldkogus juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste 
täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel 
tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

31.  Juhatus peab andma liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende 
nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab liidu liikmete arvestuse ning on kohusta-
tud esitama registripidajale andmeid liidu liikmete arvu kohta.

32.  Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma ko-
hustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega liidule süüliselt tekitatud 
kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mit-
tenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju liidu võlausaldajale, vastutavad võla-
usaldaja ees solidaarselt liiduga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on 
viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

33.  Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
1)  liidu üldkogude ettevalmistamine ja otsuste elluviimine, liidu põhikirja täitmise tagami-

ne;
2)  liidu tegevussuundade ettevalmistamine ja tegevuskavade kinnitamine;
3)  liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ja üldkogule ettepa-

nekute tegemine liikmeskonnast väljaheitmise kohta.
4)  liidu eelarve vastuvõtmine;
5)  kinnisvara kasutamine üldkogu otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimistel;
6)  loa andmine laenude võtmiseks ja laenude piirsuuruse kindlaksmääramine;
7)  liidu komisjonide, toimkondade ja institutsioonide moodustamine ja nende juhtide ni-

meline kinnitamine;
8)  isikute määramine ja volitamine esindamaks liitu riiklikes ja vabatahtlikes organisatsioo-

nides, kohtuorganites, samuti koolispordialaste kontaktide arendamisel teiste riikide pä-
devate organisatsioonidega;

9)  liidu sekretariaadi struktuuri, töötajate arvulise koosseisu ja palgafondi kinnitamine;
10) sekretariaadi peasekretäri tööle võtmine;
11) rahvusvahelistesse spordiliitudesse ning üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt lahkumise 

otsustamine;
12) välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
13) liidu võistluskalendri ja võistluste juhendite kinnitamine;
14) hinnangute ja tunnustuse andmine liidu liikmetele koolispordialase tegevuse eest ja toe-

tajatele koolispordialase tegevuse toetamise eest;
15) toetuste ja stipendiumide määramine edukatele koolisportlastele, teenekatele treeneritele 

ja juhtidele;
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16) liidu võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade 
ning treenerite ja muud koolisportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsi-
muste lahendamine;

17) sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine.

34.  Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele ,kuid mitte harvemini 
kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle 
poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib liidu president, presidendi äraole-
kul asepresident. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 
2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse tema-
ga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga 
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist liidu poolt. Koosolekud protokollitakse, vastu-
võetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.

35.  Üldkogu teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks valib 
üldkogu revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon valitakse 3-ks aastaks põhikirja punktis 
28 sätestatud korra alusel. Revisjonikomisjon valitakse üheliikmelisena. Järelvalvet teos-
tajad peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse 
liikmete hulka ega töötada liidu sekretariaadis. Juhatus peab võimaldama revisjoniko-
misjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vaja-
likku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab 
liidu üldkogule.

V LIIDU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

36.  Liidu vahendid ja vara moodustuvad:
1)  liikmemaksudest;
2)  füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
3)  riiklikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt spordiühendustelt;
4)  toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
5)  liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja 

reklaamlepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga 
laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

37.  Liidu vahendid ja vara kuuluvad liidule ning neid kasutatakse liidu eesmärkide saavu-
tamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Liit võib oma 
vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne) oma 
liikmetele ja liidu liige liidule lepingulisel alusel. Liit ei kanna varalist vastutust oma liik-
mete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest.

38.  Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab lii-
du raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõp-
pu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need 
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üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud ma-
jandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Liit maksab makse riigi- ja 
kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele 
maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. Liit esitab oma tegevuse kohta sta-
tistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

VI LIIDU LÕPETAMINE

39.  Liidu tegevus lõpetatakse:
1)  üldkogu otsuse alusel, kui liidu tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkogu päevakorda 

iseseisva punktina, sellest on liidu liikmetele põhikirja punktis 20 ettenähtud korras tea-
tatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 liidu liiikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üld-
kogul osalenud liikmete esindajatest;

2)  pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et liidul on vähem vara kui võe-
tud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral 
vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed liidule või kolmandatele isikutele sellega 
tekitatud kahju eest solidaarselt;

3)  liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
4)  üldkogu võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse ja revisjonikomisjoni 

liikmeid;
5)  sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel sea-

duses sätestatud juhtudel.

40.  Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui 
üldkogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad 
kohus. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad 
peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Likvideerijate määramisel ja tagasikutsumi-
sel rakendatakse käesoleva põhikirja punktides 28 ja 30 sätestatud korda. Likvideerijatel 
on liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
Likvideerijatel on õigus esindada liitu ainult ühiselt.

41.  Likvideerijad lõpetavad liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad 
võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud 
liidu likvideerimiseks. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate liidu likvideerimisme-
netlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teatajas. Teada olevatele võlausaldajate-
le peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate. Likvideerimisteates tuleb märkida, et 
võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded ühe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. 
Kui likvideeritava liidu varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad 
likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

42.  Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võ-
lausaldajate raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega 
mittetulundusühingule. Vara ei või üle anda enne kuue kuu möödumist viimase likvidee-
rimisteate avaldamisest. Kui vara ei saa jaotada, läheb vara üle riigile.
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43.  Liidu lõppemisel kustutatakse liit registrist liidu (likvideerijate) avalduse põhjal. Kui liidu 
likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripi-
dajal õigus liit registrist kustutada. Likvideerijad annavad liidu dokumendid hoiule ühele 
likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse lik-
videerijate avalduse põhjal. Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustust või on jaganud 
liidu vara välja enne võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vas-
tutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

44.  Liit (ühendatav liit) võib ühineda teise liiduga (ühendav liit) üldkogu otsuse alusel, kui 
liidu ühinemine on lülitatud üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on liidu liik-
metele põhikirja punktis 20 ettenähtud korras teatatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 
liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 kogul osalenud liikmete esindajatest. Ühen-
datav liit loetakse lõppenuks. Liit võib ühineda teise liiduga (teiste liitudega) ka selliselt, 
et asutavad uue liidu. Ühinevad liidud loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub 
likvideerimismenetluseta. Liit võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegutseva lii-
duga (liitudega). Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise 
kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega .

45.  Liit võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkogu otsuse alusel, kui liidu jagune-
mine on lülitatud üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on liidu liikmetele põhi-
kirja punktis 20 ettenähtud korras teatatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest 
ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete esindajatest. Jaotumisel annab 
jagunev liit oma vara üle omandavatele liitudele. Jaotumisel loetakse jagunev liit lõppe-
nuks. Eraldumisel annab jagunev liit osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale 
liidule. Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Liit saab jaguneda ainult mit-
tetulundusühingutena tegutsevateks liitudeks ning osaleda ainult mittetulundusühingu-
na tegutseva liidu jagunemisel. Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning 
jagunemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega .

Muudatused ja täiendused põhikirjas on vastu võetud üldkogul

                       “22” Aprillil 2005.aastal Tõstamaal      
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