EESTI ALLVEELIIT
Reg. nr. 80088109;
Paasiku 22-41, 13916 Tallinn, Estonia

Juhatuse koosoleku protokoll
Toimumise aeg:
Toimumise koht:
Osalejad:

Juhatas:
Protokollis:

2017-09-17
Narva mnt. 13, Tallinn (Tartu Milli büroo)
Maksim Merkuri, Tatjana Gnezdilova, Tatjana Ikkonen, Vladimir Kunitsõn, Anastassia Salatun, Jelena Smirnova, Rein Kompus, Sergei Kutikov, Julia Grigorova, Margarita Bereževskaja,
Olga Bobrova
Maksim Merkuri
Rein Kompus

Päevakord
1) Kohtunike koolitus ja
registri sisseseadmine

Otsustati
• Planeeritavad seadusemuudatused võimaldavad maksta kohtunikele maksuvabalt hüvitist tingimusel, et organiseeritud on kohtunike koolitamine ning sisse on seatud kohtunike register.
• Otsustati moodustada komisjon eesmärgiga töötada välja kohtunike koolituskavad ning kvalifikatsiooni omistamise kord.
o Vastutusalad:
Jelena Smirnova – lestaujumine
Vladimir Kunitsõn – allveeorienteerumine
Tatjana Ikkonen – sportsukeldumine
Olga Bobrova – akvatlon

2) Treenerite kutsetaseme
koolitustsükli korraldamine

• Liita treenerite ja kohtunike koolitus. Treenerite koolituse osavõtutasuks 25€, kohtunike koolitus tasuta.

3) 2018. a. juunioride Euroopa MV Eesti koondise normatiivid

• Normatiivi täitmise tähtpäev on 1. juuni 2018. a.; arvestatakse ainult elektroonilise ajavõtusüsteemiga mõõdetud tulemusi

• Vladimir Kunitsõn valmistab ette koolitusprogrammi ja kutsed.

• Vladimir Kunitsõn koostab normatiivide projekti ning saadab
tutvumiseks.
• Normatiivid kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.
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4) 2018. hooaja kalendri
kinnitamine

• Kinnitada 2018. a. võistluskalender protokollile lisatud kujul

5) Spordialade propageerimine messidel osalemise
kaudu

• 2018. a. märtsi viimasel nädalal otsustada Eesti Allveeliidu osalemine kevadistel spordimessidel.

6) 4. CMAS noorte võistlusel osalemise toetamine

• Otsuseid vastu ei võetud

7) 2017. hooaja Laste Karika finaal

• 2017. a. koosneb Laste Karika võistlussari kolmest etapist. Sarja
võitjaid autasustatakse Sprindivõistlusel

8) Juhatuse töö organiseerimine

• Otsuseid vastu ei võetud

9) Eelmise aasta töö kokkuvõte

• Otsuseid vastu ei võetud

10) Muud küsimused

a)

Eraldada 2018. hooaja ettevalmistustoetust:
• MAK 500 €

b)
c)
d)

• Fortuna 300 €
2018. a. Eesti ja CMAS sportlaslitsentside taotluste esitamise
tähtpäev on 1. veebruar 2018. a.
Sprindivõistlus on kõigile avatud
Kinnitada ’Ausa mängu põhimõtete järgimine’ protokollile lisatud kujul
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Lisa. 2018. a. hooaja võistluskalender
Kuupäev
27. – 28. 01. 2018.
10. – 11. 02. 2018.
10. – 11. 03. 2018.
01. 04. 2018.
05. – 06. 05. 2018.
27. 05. 2018.
28. 10. 2018.
november 2018.
08. – 09. 12. 2018.

Võistlus
lestaujumise Tallinn MV (Nõmmel)
Mad Wave Challenge (Tartus)
lestaujumise EnMV (Keilas)
Laste Karikas 1. etapp (Fortuna)
lestaujumise EMV (Nõmmel)
Laste Karikas 2. etapp (MAK)
Laste Karikas 3. etapp (Kuldlest)
Akvalangidistantside EMV
Laste Karika finaal & sprindivõistlus (Nõmmel)
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Ausa mängu põhimõtete järgmine
1.

Osaledes Eesti Allveeliidu egiidi all korraldatavatel võistlustel, kohustuvad sportlased,
klubid ja klubides tegutsevad isikud:
a) kinni pidama Ausa Mängu (Fair Play) põhimõtetest ja lähtuma aususe ning sportlikkuse põhimõtetest;
b) hoiduma igasugusest käitumisest, mis võib kahjustada allveespordi mainet või Eesti
Allveeliidu egiidi all korraldatavate võistluste usaldusväärsust.

2.

Allveespordi mainet ja võistluste usaldusväärsust kahjustav käitumine on:
a) aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga allveespordi juhtimisega või võistlustega seotud küsimustes;
b) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;
c) otsene või kaudne võistluse käigu eelnev kokkuleppimine või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;
d) isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel,
milles osaleb sportlane või klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik.
Sportlase või klubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate Eesti Allveeliidu egiidi all läbi viidavate võistluste peale on keelatud;
e) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata
kasutamine või meediasse edastamine;
f) võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;
g) vägivaldne käitumine võistlustel;
h) võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;
i) dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine
või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
j) Eesti Allveeliidu juhatuse viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 2 nimetatud rikkumistest.
k) hoidumine koostööst Eesti Allveeliidu juhatusega võitlemaks punktis 2 nimetatud
tegude ja tegevusetuse vastu.

3.

Punktis kaks nimetatud kohustuste rikkumist uurib, lahendab vaidlused ning määrab
karistused Eesti Allveeliidu juhatus.

4.

Eesti Allveeliidu juhatus võib punktis kaks nimetatud rikkumiste eest sportlast, klubi või
klubis tegutsevat isikut karistada:
a) hoiatusega;
b) noomitusega;
c) rahatrahviga;
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d) sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
e) klubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga määratud
või määramata ajaperioodiks;
f) sportlast või klubis tegutsevat isikut ujumise alal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu
keeluga;
g) klubi võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;
h) klubi võib karistada keeluga litsentseerida uusi sportlasi;
5. Punktis neli nimetatud karistused jõustuvad Eesti Allveeliidu juhatuse poolt vastava
kirjaliku otsuse tegemise hetkest.
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