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1. EESMÄRK 

 Propageerida Eesti kutseõppeasutuste õpilaste ja töötajate seas sportlikke ja 

tervislikke eluviise. 

 Selgitada välja Eesti Kutseõppeasutuste karikavõitjad – ja meistrid erinevatel 

spordialadel. 

  Lähetada Eesti Kutsekoolide koondvõistkonnad „Kutseõppeasutuste Balti 

Mängudele“, hetkel parimas koosseisus. 

 Teha koostööd Eesti Akadeemilise Spordiliiduga, kaasates neid EKKSL 

võistlusprogrammi ning laiendada valikut võistlustel osalemiseks EKKSL 

liikmeskoolide tudengite seas, aladel mida EKKSL võistlusprogrammis pole. 

1.4.1. EKKSL liikmeskoolide tudengid alates 17 eluaastast võivad osaleda EASL 

võistlustel vastavalt juhenditele ning EASL liikmeskoolide tudengid võivad 

osaleda EKKSL võistlustel aladel, kus juhend seda võimaldab. Põhimõte kehtib 

ka töötajate kohta. 

 

2. AEG JA KOHT NING REGISTREERUMINE VÕISTLUSTELE 

 Meistrivõistlused peetakse ajavahemikus  01 veebruar 2022 kuni 15 juuni 2022.   

 Meistrivõistlustele registreerumine toimub ajavahemikus   01 jaanuar  2022 kuni  

  19 jaanuar 2022.  

 Karikavõistlused peetakse ajavahemikus  01 september 2022 kuni 31 

detsember 2022.  

2.3.1. Karikavõistlustele registreerimine toimub ajavahemikus  05 september 2022  kuni   

10 oktoober 2022.  

  Võistlustele registreerumine toimub :  

2.4.1. Ainult EKKSL veebilehel, vastavale vormile.  

Väljaarvatud juhtudel, kus osaleda soovib EKKSL mitte-liikmeskool, sellisel 

juhul toimub registreerimine alale vastavalt konkreetse ala juures toodud 

tingimustele. 

2.4.2. EKKSL  võib nö „avatud“ võistlustel kehtestada mitte-liikmeskoolile 

osavõtumaksu. 

2.4.3. Võistlusele tulles peab koolil kaasas olema korrektselt vormistatud 

ülesandmisleht, millel kajastuvad: kooli nimi, võistlus millel osaletakse, 

osalejate ees- ja perekonnanimed, õpilaspileti numbrid, vajadusel mängija 

number (pallimängudes), või sünniaeg ning võistkonda saatva treeneri või 

esindaja nimi. Ülesandmisleht peab olema vormistatud kooli ametlikul 

blanketil ning allkirjastatud kooli juhtkonna või selleks volitatud isiku poolt. 

Võistluste korraldajatel on õigus vastavalt käesoleva juhendi alapunktidele 

nõuda osalejatelt eelnevat nimelist ja või tehnilist ülesandmist võistlusele 

eelnevalt.  

2.4.4. Kui võistlustel toimub kahepäevane finaalturniir, siis kehtib mõlemal päeval 

üks (esimesel päeval) esitatud ülesandmisleht. Eelnevalt esitatud 

ülesandmislehte võib muuta vaid EKKSL peasekretäri loal ja seda 

maksimaalselt 3 (kolme) mängija ulatuses. 



__________________________________________________________________________________ 

Üldjuhend 2022 _ 2 / 6 

 

 

3. OSALEJAD 

 EKKSL  võistlustel võivad osaleda kõik koolid, mis on EV Kutseõppeasutuste 

seaduse mõistes kutseõppeasutused, kes registreeruvad käesoleva juhendi alusel. 

EASL (Eesti Akadeemiline Spordiliit) liikmeskoolid, kui käesolevas juhendis 

toodud alade alajuhend seda võimaldab.  

 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. 

 Meistrivõistlustel võib osaleda õpilane kelle stuudiumi lõpetamine langeb 

samale õppeaastale (nö talvised lõpetajad). Sellisel juhul peab õpilasel olema 

kaasas kooli poolt väljaantud vastavasisuline tõend ja pildiga isikut tõendav 

dokument. Tõendil peab olema märgitud millal ja millise eriala õpilane lõpetas. 

 Töötajad võivad osaleda kõikidel  käesolevas juhendis toodud aladel, kus 

korraldatakse  võistlus ka töötajatele. 

3.4.1. Töötaja kes osaleb EKKSL võistlustel peab olema osalevas koolis põhikohaga 

töötaja. Erandina võib pallimängudes „laenata“ ühte naismängijat või ühte 

meesmängijat, kes peab töötama sama omavalitsuse asutuses, koolis või 

EKKSL-is. EKKSL võib panna välja oma võistkonna, mille liikmed peavad 

kuuluma EKKSL juhtorganitesse, olema EKKSL töötajad või liikmeskoolide 

töötajad.   

3.4.2. Töötaja osalemine, juhul kui vastaval võistlusalal toimub meeskondlik 

arvestus, annab koolile juurde punkte vastavalt ala juhendis toodule. 

Meestöötaja noormeeste võistkonnale ja naistöötaja naiskonnale, juhul kui 

töötajate võistkondadele ei  peeta eraldi arvestust. 

  Juhul kui kool registreerib võistlusele rohkem, kui ühe võistkonna, tuleb lähtuda 

põhimõttest, et 1-mene võistkond on kõige tugevam  jne… 

 Üks võistleja võib osaleda vaid ühes võistkonnas. Töötaja ei tohi osaleda õpilaste 

võistlustel  ja vastupidi. 

 Neiu või naine ei või asendada noormeestele või meestele mõeldud turniiril  

noormeest või meestöötajat ning vastupidi. 

 Kui kool ei saa millegipärast osaleda eelnevalt registreeritud alal, siis tuleb 

sellest teatada kirjalikult elektronposti teel EKKSL peasekretärile, hiljemalt 7 päeva 

enne konkreetset võistlust. 

 Teises liigas ei või osaleda võistkonnad mille koosseisus on mängijad, kes omavad 

jooksva hooaja täiskasvanute mängija litsentsi. Piirang ei kehti aladel kus 

mängitakse ühes liigas ning aladel kus on nö ametlik rahvaliiga (korvpall, võrkpall…). 

Piirangu kriteeriumiks on eelpoolnimetatud litsentsi olemasolu konkreetsel 

kalendriaastal/hooajal. 
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4. VÕISTLUSTE KORRALDUS 

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

kooliga ning teiste koostööpartneritega. 

 EKKSL kinnitab kõik veebilehe (www.ekksl.ee) kaudu sooritatud registreerimised 

võistlustele ning annab osalejate EKKSL veebilehe kaudu teada alagruppide ja 

finaalide toimumise ajakavad ning hiljem ka tulemused. 

 Peale võistlustele registreerimist annab peasekretär  teada liigade 

moodustamisest, alagruppide ja finaalide  koosseisudest, kuidas turniire mängitakse 

jms. 

 Võistlustele, kus on vaja nimelist eelregistreerimist võistlusele eelnevaks  

päevaks, reeglina võistluspäeval osalejaid juurde lisada ei saa, küll aga kustutada 

nimekirjast või asendada. 

  Võistluste läbiviijad kohapeal ega EKKSL ei vastuta osalejate tervisekindlustuse 

eest, ei garanteeri  kohapeal meditsiinilist teenindamist ega meditsiinitarvikuid. 

 Korraldajad ei varusta võistlejaid vahenditega  va. Kergejõustik, sõudmine 

ergomeetritel, rammumehe võistluse vahetult võistluseks vajaminevad vahendid 

jms. alad.  Korraldaja kindlustab võistluse saali või võistluspaiga juurde kuuluva 

inventariga ning pallimängudes mängupalliga. 

 Diskvalifitseerimine võistluselt tähendab sportlase eemaldamist  võistlustelt või 

turniirilt. Pallimängudes peab sportlane jätma vahele 1 (ühe) järgmise mängu-keeld 

laieneb ka finaalturniirile, kuid ei laiene järgmisele õppeaastale või võistlussarjale. 

EKKSL juhatusel ja ala peakohtunikul on õigus määrata karmimaid 

distsiplinaarkaristusi, mis võivad kanduda ka järgmisele võistlussarjale või 

õppeaastale jne.  Kõik küsimused seoses diskvalifitseerimisega, mis väljuvad vastava 

spordiala määruste raamidest, otsustab EKKSL juhatus koos ala peakohtunikuga (kui 

on määratud), vajadusel kaasatakse otsustamisse eksperte. Sportlase 

diskvalifitseerimisest ja sellega kaasnevatest otsustest informeerib EKKSL ka kooli 

kelle õpilast või töötajat karistati. 

 Kool, kes rikub käesoleva Üldjuhendi punkti 3.8 ning ei teata minimaalselt 7 

päeva enne konkreetse võistluse toimumist oma mitte tulekust, maksab kinni 

konkreetse võistluse otsese kulu, summas kuni 100 euri.  

 Õpilane või töötaja kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus mingi spordiala 

alaliidult, ei või osaleda selle kestvuse ajal ka EKKSL võistlustel. 

 EKKSL liikmeskoolid ning EKKSL juhatus võib lisada jooksvalt võistluste 

programmi alasid, mille vastu on tekkinud huvi ja registreerub piisaval arvul 

osalejaid ning ala korraldamine mahub EKKSL eelarvesse. 

 Võistluskorraldusega seotud dokumentideks on: 

4.11.1. Taotlus on dokument mille esitab liikmeskooliga või osaleva kooliga seotud 

isik  EKKSL juhatuse nimele kirjalikus vormis. Taotlusega või sooviga muuta 

näiteks eelnevalt vormistatud ülesandmislehte jne. Taotlus esitatakse 

kirjalikult läbi ametliku elektronposti: tiit@ekksl.ee. Taotluses tuuakse ära 

põhjus, argumendid miks ühte või teist asja taodeldakse. Kui taodeldakse 

eelnevalt  registreeritud ülesandmise muutmist, siis tuleb seda teha 

http://www.ekksl.ee/
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minimaalselt 2 päeva enne konkreetset võistluspäeva. Taotlusele vastab 

EKKSL peasekretär kas e-posti või telefoni teel. 

4.11.2. 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. 

4.11.3. 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. 

4.11.4. 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 hiljemalt 3(kolme) tööpäeva jooksul peale võistluse toimumist. 

 Pallimängudes jagatakse võistkonnad alagruppidesse võimalusel regionaalsuse 

printsiipi järgides, samuti püütakse jälgida põhimõtet, et sama õppeaasta võistluste 

finalistid ei satuks alagruppides ühte alagruppi jne.  

 Pallimängudes (korvpall, võrkpall, jalgpall, saalijalgpall, jalgpall) määratlevad  

Meistrivõistlustel koolid ennast liigadesse vabal valikul, järgides käesoleva juhendi 

punkti 3.9. Karikavõistlustel mängitakse ühes liigas. 

4.13.1. Ülejäänud (pallimängu)aladel ( ka saalihoki ja neidude turniirid) 

mängitakse ühes liigas. 

4.13.2. Korraldajatel on õigus liigad ühendada, kui esiliigasse registreerub vähe 

võistkondi. 

 Käesolevas juhendis toodud võistlusi võivad teenindada ainult vastava ala alaliidu 

poolt litsentseeritud kohtunikud. Kohtunike arvulise koosseisu otsustab peasekretär 

vastavalt võistluste tasemele ja vajadusele. 

 EKKSL võistlustel kehtivad kõik ametlikud võistlusmäärused va. erinevustega mis 

on toodud iga konkreetse ala juhendis. 

 Iga ala kohta koostab EKKSL eraldi ala juhendi, mis avaldatakse koos 

Üldjuhendiga ekksl.ee kodulehel. 

 Võistlussüsteemi otsustab peasekretär vastavalt registreeringutele.  

 Kõik EKKSL võistluste tulemused, fotod ja videod on avaldatakse EKKSL 

veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites ning on avalikud. 

 Kõikidel osalevatel koolidel tuleb järgida Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud 

ja võistluse toimumise hetkel kehtivaid COVID19 viiruse tõkestamise reegleid 
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ning vajadusel tõestada osalejate nakkusohutust. EKKSL ei teosta võistluspaigas 

kiirtestimist. EKKSL kontrollib reeglitest kinnipidamist! 

 

5. Võistlusprogramm 

5.1. Meistrivõistlustel (kevadhooajal) toimuvad järgmised üritused: 

- Lauatennis ( noormehed, neiud, meestöötajad ja naistöötajad üksikmäng. Noormehed 

ja neiud paarismäng). 

- Sulgpall (noormehed, neiud, meestöötajad ja naistöötajad üksikmäng. Meestöötajad, 

naistöötajad paarismäng ning töötajate segapaarismäng). 

- Sõudmine ergomeetritel (neiud, noormehed, meestöötajad ja naistöötajad). 

- Rammumehe/naise võistlus (noormehed kehalaakud -90 kg ja 90+ kg). 

- Sisekregejõustik (koostöös Eesti Akadeemilise spordiliiduga). 

- Suusatamine (koostöös Eesti Akadeemilise Spordiliiduga). 

- DIscgolf (noormehed, neiud, meestöötajad ja naistöötajad). 

- Võrkpall saalis (noormehed I ja II liiga, neiud). 

 - Rannavõrkpall (noormehed, neiud ja meestöötajad) 

- Korvpall saalis (noormehed I ja II liiga, neiud). 

- 3x3 korvpall (noormehed, neiud ja meestöötajad) 

- Saalihoki (noormehed). 

- Jalgpall õues väiksel väljakul (noormehed I ja II liiga, neiud). 

- Kutsekoolide (riikide koondiste) Baltimängud Lätis (korvpall noormehed, korvpall neiud, 

3x3 korvpall naistöötajad ja meestöötajad, lauatennis õpilased ja töötajad, võrkpall 

neiud ja noormehed, koolijuhtide võistlus. 

- Tudengite Suveuniversiaad Hiinas. 

- Koolitused, seminarid. 

5.2. Karikavõistlustel (sügishooajal) toimuvad järgmised üritused: 

- Murdmaajooks (noormehed, neiud ja töötajad). 

- Võrkpall (noormehed) 

- Segavõrkpall (õpilased) 

- Korvpall (noormehed) 

- Saalijalgpall (noormehed ja neiud) 

- „Talispartakiaad“ töötajatele (korvpall, võrkpall, koolijuhid, mälumäng). 

- Koolitused, seminarid. 

 

6. Info ja kommunikatsioon 

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

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

mailto:tiit@ekksl.ee
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7.3. Eesti Kutsekoolispordi Liidu veebileht: www.ekksl.ee 

7.4. Registreerumised võistlustele koolitustele jne, EKKSL liikmeskoolidele, kes omavad 

kasutajatunnuseid kasutamaks EKKSL siseveebi, toimuvad ainult veebipõhiselt. 

7.5. Mitte-liikmeskoolid saavad registreeruda avatud üritustele vastavalt alade ja muude 

ürituste juhendites toodud aegadel ja meilidele. 

7.6. Kasutajatunnuseid, volitusi jms vajalikku siseveebis toimetamiseks annab EKKSL 

peasekretär. 

 

                                                                             Kinnitan: 

 

Tiit Tammaru  

EKKSL peasekretär 

25. jaanuar 2022 

http://www.ekksl.ee/

