
 

 
 

 

 

1. EESMÄRK 

 Propageerida Eesti kutseõppeasutuste õpilaste ja töötajate seas sportlikke ja tervislikke 

eluviise ning liikumisharrastust laiemalt. 

 Selgitada välja Eesti Kutseõppeasutuste meistrid sulgpallis. 

 

2. AEG JA KOHT, KORRALDAJA/PEAKOHTUNIK NING REGISTREERUMINE 

VÕISTLUSTELE 

 Aeg:   02 märts 2022.   

 Koht: Pärnu Ülejõe Põhikool 

 Korraldaja/peakohtunik: Anneli Kõrge/ Reet Parind (reet.parind@hariduskeskus.ee) 

 Registreerimine: kuni 19 jaanuar 2022, veebis: ekksl.ee 

 Toimub mängijate nimeline registreerimine hiljemalt 1 mätsi 2022, 12:00-ks Reet 

Parindi meiliaadressile. 

 

3. OSALEJAD 

 EKKSL  võistlustel võivad osaleda kõik koolid, mis on EV Kutseõppeasutuste seaduse 

mõistes kutseõppeasutused, kes registreeruvad käesoleva juhendi alusel.  

 EKKSL võistlustel võivad osaleda punktis 3.1. toodud koolide õpilased kes omavad EV 

kehtivat õpilaspiletit. Õpilaspilet peab olema osalejal võistlusele tulles kaasas. EKKSL-

esindajal on õigus nõuda osalejatelt õpilaspileti esitamist, selle puudumisel võistlema ei 

lubata. Erijuhtudel võib õpilasel olla kaasas kooli kantselei poolt välja antud tõend, millega 

peab kaasas olema ka pildiga EV seadustega aktsepteeritud isikut tõendav dokument. 

 

4. VÕISTLUSTE KORRALDUS 

 Võistlused viib läbi Eesti Kutsekoolispordi Liit (EKKSL), koostöös korraldava kooliga ning 

teiste koostööpartneritega. 

 Võistluste läbiviijad kohapeal ega EKKSL ei vastuta osalejate tervisekindlustuse eest, ei 

garanteeri  kohapeal meditsiinilist teenindamist ega meditsiinitarvikuid. 

 Võistluskorraldusega seotud dokumentideks on: 

4.3.1. Protest on dokument, mille võistlustel osalev kool esitab kirjalikult juhatuse nimele. 

Kõik protestid tuleb esitada vastavuses konkreetse spordiala reeglitega. Protestis toob 

selle esitaja ära põhjuse ja  argumendid tuginedes konkreetse spordiala määrustele ning 

millist lõpplahendust protestiga soovitakse saavutada. Protestile kirjutab alla protestiva 

kooli juhtkonna liige või selleks volitatud esindaja. Juhatus koos vastava ala 

ekspertidega otsustab protesti lahenduse ning vastab protestivale koolile kuni 10 

tööpäeva jooksul protesti laekumise hetkest, e-posti teel. EKKSL juhatus võib nõuda 

osapooltelt täiendavaid seletuskirju. 

4.3.2. Raport on EKKSL  liikmeskooli või osaleva kooli esindaja, treeneri, kohtuniku jne 

poolt esitatud vabas vormis kirjalik dokument, millega esitaja informeerib EKKSL 

juhatust intsidentidest võistluse käigus, soovib tunnustust avaldada jne. Raportiga ei 

taotle selle esitaja mingit lahendit ning juhatus ei pea sellele ametlikus korras vastama. 

 



 

 
 

 

 

4.3.3. Võistlussüsteemitabelid, protokollid ja dokumendid on võistluse kulgu kajastav 

dokument (protokollid, turniiritabelid jms). EKKSL võistlustel kasutatakse ainult 

vastava ala määrustele vastavaid protokolle ja tabeleid.   Kõik võistlustega seotud  

dokumendid (protokollid, ülesandmislehed jne) tuleb saata EKKSL-i meili teel hiljemalt 

3(kolme) tööpäeva jooksul peale võistluse toimumist. 

 EKKSL võistlustel kehtivad kõik ametlikud võistlusmäärused va. erinevustega mis on toodud 

iga konkreetse ala juhendis. 

 Neiu ei või asendada õpilaste turniiril noormeest ja vastupidi sama kehtib töötajate osalemise 

kohta, naine ei või asendada meest ja vastupidi.  

 Võistlusest osavõttev kool, esitab võistluse peakohtunikule kohapeal korrektselt vormindatud 

ülesandmislehe, mille on kinnitanud lähetava kooli juhtkonna liige. 

 Kõik EKKSL võistluste tulemused, fotod ja videod on avaldatakse EKKSL veebilehel ja 

sotsiaalmeedia kanalites ning on avalikud. 

 Olenevalt tervise olukorrast riigis on EKKSL-il õigus võistlusi ära jätta või edasi lükata. 

 COVID-19 ennetusmeetmed:  

4.9.1. Vastavalt Vabariigi Valituse korraldusele, tuleb osalejatel, sealhulgas treeneritel ja 

võistkondi saatvatel isikutel tõestada enda nakkusohutust, vastavalt hetkel kehtivatele 

Eesti Vabariigi valitsuse reeglitele.  

4.9.2. EKKSL ei teosta võistlustel kohapeal kiirteste jms. 

 

5. OSALEJAD ja TURNIIRI KÄIK 

 Mängitakse järgmistes mänguliikides: noormehed-, neiud-, meestöötajad-, naistöötajad 

üksikmäng, meestöötajate- ja naistöötajate paarismäng ning töötajate segapaarismäng. 

 Kehtivad kõik ametlikud võistlusmäärused. 

  Paarismängus peavad mõlemad paarilised kandma ühesugust võistlussärki (va 

segapaarismängus). 

 Paarismängudes meestöötajatele ja naistöötajatele moodustatakse paare ühe kooli baasil. 

Segapaarismängus võib paare moodustada ka erinevate koolide mängijatest. 

 Töötajad peavad ennast mänguliikidele registreerudes arvestama turniiri üldise ajakavaga. 

Piiranguid mänguliikides osalemise kohta pole, kuid mängijad peavad ettenähtud ajal olema 

oma väljakul ning alustama kohtumist. Kellegi pärast turniiri seisma ei panda. 

 Kõik tekkinud küsimused lahendab turniiri peakohtunik kohapeal. 

 Mängupallid võtavad osalejad üldjuhul ise kaasa. Võistluspallid annab korraldaja. 

 Turniiri päeval osalejaid lisada tabelisse ei saa, küll aga asendada või loobuda. 

 Korraldajatel on õigus mõni mänguliik osalejate vähesuse tõttu turniiri kavast välja jätta. 

 

6. Autasustamine 

 Autasustatakse individuaalselt 3 paremat võistlejat kõikides mänguliikides. Paberkandjal 

diplomeid ei väljastata-kui kool või osaleja soovib diplomit, siis EKKSL saadab kujundatud e-

diplomi meilile. 

 

7. Kommunikatsioon  



 

 
 

7.1. Eesti Kutsekoolispordi Liidu kirjavahetus toimub meili teel: tiit@ekksl.ee 

7.2. Eesti Kutsekoolispordi Liidu telefon on: (+372) 56 111 866 

 

 

 

7.3. Eesti Kutsekoolispordi Liidu veebileht: www.ekksl.ee 

 

 

                                                                     

 

 

 

  Kinnitan: 

 

Tiit Tammaru  

EKKSL peasekretär 

25. jaanuar 2022 
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