
SAARE MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD 

Vastavalt Eesti spordiseaduse § 4 punktile 2 on Saaremaa spordiliit maakonnas tegutsevate 

spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on 

ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ning anda välja vastavaid tiitleid.  

Saaremaa spordiliit teeb Saare maakonna meistrivõistluste läbiviimise koordineerimiseks ja 

süsteemseks juhtimiseks koostööd Saare maakonna spordiklubidega. Meistrivõistluste korraldamise 

õigus antakse Saaremaa spordiliidu juhatuse otsusega nõuetekohase taotluse esitanud liikmesklubile, 

mis spordiliidu juhatuse hinnangul tegeleb vastava spordiala arendamisega maakonnas ja suudab 

tagada meistrivõistluste läbiviimise eeskujulikul tasemel. Kui maakonna meistrivõistluste 

korraldamisõigust ühel spordialal taotlevad eraldiseisvate taotlustega mitu liikmesklubi, siis valib 

nende seast väärikaima kandidaadi Saaremaa spordiliidu juhatus.  

Maakonna meistrivõistluste läbiviimise koordineerimiseks ja paremaks läbiviimiseks kehtestab 

Saaremaa spordiliit järgmised nõuded:  

1. Saare maakonna meistrivõistluse korraldamise taotlus oma alal tuleb Saaremaa spordiliidu 

liikmesklubidel esitada Saaremaa spordiliidule hiljemalt eelneva kalendriaasta 20.oktoobriks. 

Kui mingil põhjusel tekib meistrivõistluste korraldamise plaan alles nende toimumisaastal, siis 

peab vastav taotlus jõudma Saaremaa spordiliitu vähemalt 1 kuu enne planeeritava võistluse 

toimumise kuupäeva.  

2. Vormikohases taotluses kajastatakse planeeritav võistluse toimumise aeg, koht ning 

taotlusele lisatakse võistluse korraldamist reguleeriv juhend. Taotluse lisas on ära märgitud 

medalite ja diplomite kogused koos medali teisele küljele graveeritava teksti sooviga. 

3. Saaremaa spordiliit kindlustab meistrivõistluste korraldajatele auhinnad medalite ja 

diplomite näol. 

4. Võistluste (finaalide) toimumise ajaks paneb liikmesklubi üles Saaremaa spordiliidu bänneri. 

5. Pärast meistrivõistluste lõppu edastab korraldaja 3 päeva jooksul tulemuste protokolli 

Saaremaa spordiliidule (digitaalselt või paberkandjal spordiinfopunkti, e-post 

info@saaresport.ee). Pikema perioodi vältel toimuvate võistluste korral esitab korraldaja 

spordiliidu projektijuhile operatiivselt infot toimunud ürituste ja vahetulemuste kohta ning 

võistluste lõppedes edastab lõpptulemused nagu sätestatud eespool.  

6. Saaremaa spordiliit võimaldab meistrivõistluste korraldajatele järgmist abi:  

 tasuta teavitamine võistluste toimumisest spordiliidu koduleheküljel ja selle kajastamine 

kohalikus meedias vastavalt meediaväljaannete ja spordiliidu vahel sõlmitud kokkulepetele.  

 võistluste tulemuste operatiivne kajastamine Saaremaa spordiliidu kodulehel: 

www.saaresport.ee 

Saaremaa spordiliidu kontaktandmed:  

Vallimaa 16a 
93819 Kuressaare 
Koduleht: www.saaresport.ee  
Kaie Järvelaid 
mobl. 516 3630 
e-post: info@saaresport.ee  


