Eesti Politsei Spordiliidu 2012. aasta spordivõistluste
üldjuhend

I. Eesmärk ja ülesanded
1. Eesti Politsei Spordiliidu (EPS) korraldatavate spordivõistluste eesmärk ja ülesanded on:
1) populariseerida kehakultuuri ja sporti teenistujate hulgas;
2) tõsta spordimeisterlikkuse taset siseturvalisuse valdkonnas töötavate ja õppivate isikute
hulgas;
3) selgitada politsei meistri- ja auhinnavõistluste ning muudes spordiüritustes parimad
sportlased ja võistkonnad ning vajadusel esindusvõistkonna liikmed.
II. Osavõtjad
2. Politsei meistri- ja auhinnavõistlustel ning muudel spordiüritustel on õigus osaleda
politseiasutustes täis- ja osalise tööajaga töötavail teenistujail, Sisekaitseakadeemia politseija piirivalvekolledži teenistujail ja kadettidel, kui konkreetse spordiala juhendiga ei ole
määratud teisiti. Politsei meistrivõistlustel (MV) ja auhinnavõistlustel (AV) on õigus osaleda
ka pensionile läinud politsei- ja piirivalveametnikel, teenistujatel, Eesti Politsei Spordiliidu
liikmesklubi/seltside liikmetel. Võistleja võib esindada ainult oma asutuse võistkonda.
3. Politseiasutuste loetelu:
Politsei- ja Piirivalveamet;
Põhja prefektuur;
Ida prefektuur;
Lõuna prefektuur;
Lääne prefektuur;
Kaitsepolitseiamet;
Sisekaitseakadeemia politsei-ja piirivalvekolledž;
Eesti Politsei Spordiliidu spordiklubid ja –seltsid.
4. Alates 2012. a võivad Eesti Politsei Spordiliidu võistluskalendri auhinna- ja
karikavõistlustel osaleda Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi
haldusalas olevate asutuste ning Maksu- ja Tolliameti töötajad. Osaleda saavad nende
asutuste täis- ja osalise tööajaga töötavad teenistujad (k.a kaitseliitlased ja kaitseväelased),
pensionile läinud ametnikud ja teenistujad.
III. Võistlustest osavõtjate kohustused
5. Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt, järgima võistluspaiga
(spordihoone või koha, kus võistlusi peetakse) sisekorda ning käima heaperemehelikult
ümber asutuse vara ja vahenditega. Spordirajatistes on keelatud tarbida alkoholi ja
tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega. Võistlejad peavad täitma
Eesti Antidopingu Keskuse regulatsiooni reegleid.
6. Võistlustel olles vastutab iga võistleja oma terviseseisundi eest ise ja peab kasutama
olenevalt spordialast vajalikke kaitsevahendeid (nt kiivrit, kaitseprille jne).

7. Nimetatud reeglite rikkumise korral on võistluste korraldajal/kohtunikel õigus võistleja või
võistkond võistlustelt eemaldada (diskvalifitseerida).
IV. Spordialad
8. Meistrivõistluste alasid on kokku 13, auhinnavõistlusi 5 ja muid spordiüritusi/võistlusi 4. Iga
aasta tagant vaadatakse võistlusalad läbi ning vajaduse korral otsustatakse konkreetse
spordiala nimetus (kas MV või AV) ja korraldamise vajalikkus.
Kui Eesti Politsei Spordiliidu seltsid/klubid korraldavad spordivõistlusi/üritusi, siis nad
saadavad teistele politseiasutustele võistlustel osalemise kutse.
9. Juhul, kui väljakuulutatud meistrivõistlustele registreerub vähem kui 4 võistkonda ( vähemalt
2 asutusest), kas meeskondade või naiskondade arvestuses, peetakse võistlused vastavas
arvestuses auhinnavõistluste formaadis ja tulemused ei lähe punktiarvestusse.
10. Aastal 2012.a korraldatakse politseis meistrivõistlusi järgmistel spordialadel:
1) suusatamine;
2) sisejalgpall;
3) teenistuspüstolist laskmine;
4) korvpall;
5) kergejõustik;
6) krossijooks;
7) politsei viievõistlus;
8) jalgrattakross;
9)
võrkpall;
10) ujumine;
11) male;
12) sulgpall;
13) orienteerumine.
11. Aastal 2012.a korraldatakse politseis auhinnavõistlusi järgmistel spordialadel:
1) võrkpalli auhinnaturniir veteranidele;
2) jõutõstmine;
3) Practical: PPC-laskmine ja Practical: action-laskmine;
4) Politsei- ja Piirivalveameti karikavõistlus laskmises;
5) laskejooksu AV;
12. Aastal 2012.a korraldatakse politseis lisaks järgmisi spordiüritusi:
1) spordiinstruktorite nõupidamine;
2) aasta politseisportlase pidulik autasustamine;
3) osalemine Erna Retkel;
4) Eesti ja Soome politsei vaheline XIV sõprusturniir males.
V. Rahvusvahelistel võistlustel osalemine
13.

EPSi spordivõistluste kalendris olevatel rahvusvahelistel Euroopa Politsei Spordiliidu
poolt korraldatavatel võistlustel osalemiseks peavad politseiasutused saatma oma
kandidaatide nimekirja kirjalikult EPSi peasekretärile EPSi juhatuse määratud tähtajaks.

14.

Võistlustele registreerimist ja nendest osavõttu reguleeritakse EPSi juhatuse otsusega.
Infot võistluste kohta saadab EPSi peasekretär asutustele 2 kuud enne võistluse
toimumisaega.

VI. Võistluste korraldamine
15.

Politsei meistri- ja auhinnavõistlusi ning muid spordiüritusi korraldab EPS koostöös
Politsei- ja Piirivalveametiga, EPSi liikmesklubide/seltside, politseiasutuste
spordiinstruktorite ning spordiaktivistidega.

16.

Võistlused peetakse vastava spordiala kehtivate võistlusmääruste ja spordiala juhendi
järgi. Kõik juhendis määramata küsimused lahendab konkreetse võistluse kohtunikekogu
koos korraldajaga.

17.

Kui EPSi liikmesklubid/seltsid,
prefektuurid,
muud politseiasutused (v.a
Kaitsepolitseiamet) ning Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž tahavad pidada
ülepolitseilisi tervise- või spordivõistlusi, siis määratakse kuupäev lähtuvalt EPSi 2012.
aasta spordivõistluste kinnitatud kalenderplaanist, et vältida võistluste langemist ühele
päevale.

18.

Võistluste korraldajal EPSil on õigus muuta võistluste ajakava ja korraldust, kui see on
hädavajalik (nt suusatamine ilmaolude tõttu või kui politseitöö spetsiifikast tulenevalt on
vaja muuta võistluse aega vmt).

19.

Kui võistluste ajakava muutmist taotlevad EPSi klubid/seltsid, prefektuurid, muud
politseiasutused (v.a Kaitsepolitseiamet) ning Sisekaitseakadeemia politsei- ja
piirivalvekolledž, siis tuleb taotlejal esitada selle kohta kirjalik taotlus hiljemalt 1 kuu enne
võistluse toimumist. Taotlust arutab EPSi juhatus ning seejärel toimitakse langetatud
otsuse alusel.

VII. Vanuserühmad
20.

Politsei meistri- ja auhinnavõistlustel ning teistel EPSi spordiüritustel võistlevad osavõtjad
juhendi kohaselt üldarvestuses või on jaotatud vanuserühmadesse. Eraldi arvestust
peetakse naiste ja meeste kohta konkreetse spordiala juhendi järgi. Vanuseklassi
paigutamisel arvestatakse isiku sünniaastat.

21.

Vanuseklassid naistele ja meestele:
1) kuni 29 aastased (kuni 1983);
2) 30–39aastased (1982–1973);
3) 40–49aastased (1972–1963);
4) 50 aastased ja vanemad (1962 ja varem).

22.

Politsei-ja Piirivalveameti (PPA) administratsiooni struktuuriüksusesse kuuluvad
teenistujad, kelle töökoht asub prefektuuris, kuid kuuluvad PPA koosseisu võivad
esindada prefektuuri, kus nad töötavad.

23. EPSi liige (klubid/seltsid), prefektuuride, muude politseiasutuste või Sisekaitseakadeemia
politsei-ja piirivalvekolledži teenistuja esindab oma tööandjat, kui konkreetse võistluse
juhend ei näe ette teisti.
24.

Kui Sisekaitseakadeemia kadett soovib esindada mõnd politseiasutust (nt praktika ajal
individuaalselt või meeskondlikult), siis peab ta esitama kirjalikult ja kinnitatud loa oma
politseiõppeasutuselt, et ta võib esindada konkreetset politseiasutust. Luba tuleb esitada
sellesse politseiasutusse, kelle koosseisus ta võistelda soovib, ning teavitada sellest EPSi
võistluste korraldajat.

VIII. Võistlustele registreerimine
25.

Politseiasutuste, teenistuja eelregistreerib võistlustele politseiasutuse/-osakonna/-büroo
peaspordiinstruktor ning EPSi liikmesklubide/seltside puhul selle esindaja.

26.

Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi haldusalas olevate asutuste
ning Maksu- ja Tolliameti teenistuja eelregistreerib võistlustele asutuse esindaja.

27.

Kui tullakse võistluspaika, esitab võistkonna kapten/esindaja oma asutuse, klubi/seltsi
osavõtjate ja võistkonna lõpliku nimekirja.

28.

Võistlustel osalemisest või osalemata jätmisest tuleb teavitada juhendis määratud
kontaktisikut.

IX. Võistluste üldjuhend
29.

Meistri- ja auhinnavõistluste ning muude spordiürituste juhendi kinnitab Eesti Politsei
Spordiliitu peasekretär volituse alusel ning saadab selle EPSi liikmetele
(klubidele/seltsidele), prefektuuridele, muudele politseiasutustele ja Sisekaitseakadeemia
politsei- ja piirvalvekolledži teenistujatele.

30.

Juhendeid saab lugeda EPSi koduleheküljelt (www.politsei.ee/eps). EPSi 2012. aasta
spordivõistluste kalendri kinnitavad EPSi juhatus ja Politsei-ja Piirivalveameti peadirektor
hiljemalt 2012. aasta 28. veebruariks.

31.

Võistlusalade juhenditega saab tutvuda EPSi koduleheküljel www.politsei.ee/eps hiljemalt
30 päeva enne võistluste algust.

32.

Võistluste korraldamise kulutused kannab EPS, võistlustel osalemise kulutused aga
lähetav politseiasutus või sportlane ise.

X. Kaebused ja protestid
33.

Protestide esitamiseks on aega 30 minutit pärast võistluste lõppemist. Protest peab olema
esitatud koos põhjendustega kirjalikult võistluste korraldajale või peakohtunikule.

34.

Protest vaadatakse läbi ja otsus tehakse võistluste ajal või pärast protesti esitamist
hiljemalt 72 tunni jooksul.

35. Protesti arutamiseks moodustatakse vähemalt kolmeliikmeline apellatsioonikomisjon, kuhu
kuuluvad võistluste korraldaja/esindaja ning võistluste kohtunik/peakohtunik.
Apellatsioonikomisjoni otsus on lõplik.
XI. Autasustamine
36.

Meistrivõistluste individuaalarvestuses autasustatakse kolmele esimesele kohale tulnud
sportlast medali ja diplomiga. Võimaluste korral autasustatakse neid auhindade või
meenetega.

37.

Auhinnavõistlustel ning muudel spordiüritustel autasustatakse kolmele esimesele kohale
tulnud sportlaseid diplomi ning auhinnaga.

38.

Meistrivõistluste teatevõistlustes autasustatakse kolme parimat võistkonda karikate ja
diplomitega. Võistkonna liikmeid autasustatakse medali ning võimaluse korral auhindade
või meenetega.

39.

Kõiki võistluste võistkondlikus arvestuses autasustatakse kolme parimat võistkonda
karikate ja diplomitega. Võistkonna liikmeid autasustatakse võimaluse korral auhindade
või meenetega.

40.

Eesti Politsei Spordiliidu meistrivõistlustel osalev liikmesklubi/seltsi liige, kes ei ole
teenistuja/kadett ning tuleb meistrivõistlustel esikolmikusse, teda autasustatakse diplomi ja
eriauhinnaga ning politsei medaliarvestusse tema tulemus ei lähe.

41.

Võistlusjuhendi järgi selgitatakse pallimängudes parim mängija ning autasustatakse teda
auhinnaga.

42.

Aasta parimate sportlaste, sportliku visaduse tiitli saanud, spordi koondtabeli põhjal kolme
parimat politseiasutust ja sportliku aktiivsuse tabeli parimat politseiasutust autasustatakse
spordiaasta lõpuüritusel.

XII. Asutuste vahelise koondtabeli ja võistkondliku paremusjärjestuse arvestamine ning
punktiskaala
43.

Võistkondade paremusjärjestuse leidmiseks liidetakse võistkonna poolt erinevate
spordialade meistrivõistlustelt saavutatud punktid järgmiselt:
1. koht
20 p
2. koht
18 p
3. koht
16 p
4. koht
14 p
5. koht
12 p
6. koht
10 p
7. koht
9p
8. koht
8p
9. koht
7p
10. koht
6p
11. koht
5p

44.

Individuaalsete spordialade võistkondlik paremusjärjestus igal spordialal selgitatakse
võistkonna liikmete poolt teenitud individuaalsete punktide liitmise teel:
1) kui korraldatakse ka teatevõistlused, korrutatakse teatevõistkonna teenitud
kohapunktid koefitsiendiga 2,0 (kui ala juhend ei näe ette teisiti);
2) individuaalsed punktid ning teatevõistkondade punktid liidetakse kokku, mis määrab
võistkondade paremusjärjestuse (kui ala juhend ei näe ette teisiti).

45.

Igal individuaalspordialal selgitatakse paremusjärjestus nii meeste kui ka naiste arvestuses
neljas vanuserühmas, juhul kui spordiala juhend ei näe ette teisiti.

46.

Kõigil meistrivõistluste spordialadel k.a sportmängudes arvestatakse kohapunkte
järgmiselt:
1. koht
20 p
2. koht
18 p
3. koht
16 p
4. koht
14 p
5. koht
12 p
6. koht
10 p

7. koht
8. koht
9. koht
10. koht
11. koht
12. koht
13. koht
14. koht
15. koht
jne

9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
1p

47.

Suusatamises, kergejõustikus, krossijooksus ja ujumises lähevad asutuste vahelise
koondtabeli arvestusse kõik individuaaltulemused ning lisaks kõik teatevõistkondade
tulemused.

48.

Sulgpallis, orienteerumises, jalgrattakrossis, teenistuspüstolist laskmises, viievõistluses ja
males lähevad asutuste vahelise koondtabeli arvestusse kõik individuaaltulemused.

49. Nendel sportmängude aladel, millel peetakse meistrivõistlusi nii meeskondadele kui ka
naiskondadele, arvestatakse koondtabelisse alasiseselt naiskondade tulemuste eest punkte
sarnaselt meeskondade punktidele.
50.

Kui mõni politseiasutus osaleb mitme võistkonnaga, siis arvestatakse koondtabelit
koostades nii parima naiskonna kui ka meeskonna tulemust.

51.

Sportmängudes ei või meeskondades kasutada naismängijat/mängijaid, kui võistlustel on
eraldi naiskondade võistlused või kui konkreetse spordiala juhend ei näe ette teisiti.

52. Sportliku aktiivsuse selgitamisel, arvutatakse välja asutuse kaupa iga spordiala
osalusprotsent isikukoosseisust.
XV. Info
53.

Võistlustele saab eelregistreerida Politsei- ja Piirivalveameti personalibüroos (Annika
Tikk, tel 612 3453, 75772, 53 014 312, e-mail: annika.tikk@politsei.ee), kust saab ka
teavet võistluste kohta.

54.

Politseiasutuste vahelise koondtabeli arvestust peab Henno Linn ning küsimusi selles osas
saab esitada emailil henno.linn@politsei.ee ning sportliku aktiivsuse tabeli osas saab
küsimusi esitada Annika Tikule, tel: 612 3453 või emaili teel annika.tikk@politsei.ee

55.

Eesti Politsei Spordiliidu juhatusse kuuluvad
Kalle Laanet
Uno Vares
Viiu Normak
Ulvi Jukk
Epp Jalakas
Rein Künnap
Indrek Rumma
Oliver Purik

