Euroopa Politsei Spordiliidu 2010. aasta meistrivõistlustele kandideerimise
üldjuhend

1. Eesmärk ja ülesanded
Eesti Politsei Spordiliit (EPS) korraldab Eesti politseisportlaste koondise komplekteerimist ja
2010. aasta Euroopa Politsei Spordiliidu (USPE) võistlustele lähetamist. USPE
meistrivõistlustest osavõtu eesmärk ja ülesanded on:
1.1. populariseerida kehakultuuri ja sporti politseinike hulgas;
1.2. tõsta spordimeisterlikkuse taset politseis;
1.3. selgitada välja parimad kandidaadid, keda lähetada USPE 2010. aasta võistlustele.
2. Võistluste koht ja aeg
2.1. EPS võtab endale õiguse teha USPE meistrivõistluste spordialade loetelust valiku,
millele saavad politseisportlased kandideerida.
2.2. USPE meistrivõistlusi korraldatakse igal aastal järgmistel spordialadel:
2.2.1. 2010 aastal:
maraton
jalgpall
naiste käsipall
triatlon
kergejõustik
2.2.2. 2011 aastal:
naiste korvpall
judo
laskmine
lauatennis
2.2.3. 2012 aastal:
krossijooks
mehed käsipall
maadlus
jalgrattakross
2.2.4. 2013 aastal:
mehed korvpall
suusatamine
ujumine
naiste võrkpall
meeste võrkpall
3. Eesti Politsei Spordiliidu üldtingimused
3.1. EPS arutab igal spordialal osalemist ja lähetatavate sportlaste arvu eraldi, lähtudes
USPE võistlusjuhendist ja EPSi rahalistest vahenditest. Väljavalitud sportlaste grupijuhi
(-juhtide) vajalikkuse ja arvu määrab EPSi juhatus iga võistluse kohta eraldi.

3.2. Võistlustele kandideerimise aeg selgub kuni pool aastat enne võistlust ning sellest
teavitatakse EPSi spordiklubisid/-seltse meilitsi.
3.3. EPS sõlmib politseisportlasega õiguste ja kohustuste lepingu.
3.4. EPS tagab võistlejale edasi ja tagasi lennu-/bussipiletid, majutuse võistluspaigas ja kuni
100% päevaraha, võistlusmaksud (v.a kui sportlane tahab samal võistlusel omal käel
veel mõnel spordialal jõudu proovida) ning muud lähetuskulud.
3.5. Iga USPE spordiala kohta võib EPS koostada eraldi kandideerimisjuhendi.
3.6. Võistlustel olles vastutab iga võistleja oma terviseseisundi eest ise ning peab kasutama
olenevalt spordialast vajalikke kaitsevahendeid (nt kiivrit, kaitseprille jne).
3.7. Üldjuhendis käsitlemata küsimused/protestid/probleemid lahendab EPSi juhatus
kirjaliku avalduse/protesti alusel.
3.8. Sportlane, kes ei täida USPE kehtestatud nõudeid ning tekitab sellega kahju
korraldajariigile ja EPSile (dopinguproovi positiivne tulemus, ebaväärikas käitumine,
k.a EPSi maine rikkumine, igat konkreetset juhtumit arutab EPS´i juhatus eraldi ning
võtab ebaväärika käitumise suhtes vastu otsuse) kohustub ise tasuma:
3.8.1. USPE kehtestatud trahvid;
3.8.2. EPSile kõik sportlase peale tehtud kulutused.
3.9. EPSil on õigus tellida väljavalitud sportlastele dopinguproovi tegemist.

4. Nõuded kandideerijale
4.1. Üldnõuded
4.1.1. Kandideerija on politseiametnik või õpib politseiõppeasutuses ning on
meistrivõistluse ajaks saanud 18 aastat vanaks.
4.1.2. Sportlased, kes on osalenud sõjaväe meistrivõistlustel, ei saa osaleda USPE
meistrivõistlustel järgmise 12 kuu jooksul arvates viimastest sõjaväe
meistrivõistlustest.
4.1.3. Võistlejad, kelle on vastav spordiliit võistlustest kõrvaldanud dopingureeglite
rikkumise pärast, ei saa võistlustest osa võtta.
4.1.4. Sportlane, kes osutub väljavalituks peab nõustuma USPE poolt kehtestatud
antidopingu deklaratsiooni reeglitega ning allkirjastama selle.
4.2. EPSi kehtestatud nõuded
4.2.1. Kandideerija peab olema EPSi liige.
4.2.2. Sportlase kandidatuuri seab üles EPSi liikmeks oleva spordiklubi/-seltsi juhatus
(Tallinna Politsei Spordiselts, Lääne Politsei Spordiselts, Ida-Virumaa
Spordiselts, SKA Viljandi Jokker, Laskurklubi POLK, Kaitsepolitsei
Spordiklubi, Sisekaitseakadeemia Spordiklubi, Ida Politsei Spordiklubi, Lõuna
Politsei Spordiklubi). Oma kandidaadid võivad esitada ka need spordiklubid/seltsid, kes 2010. aasta jooksul liituvad Eesti Politsei Spordiliiduga.

4.2.3. EPSi spordiklubid/-seltsid peavad tagama kandideeritava sportlase andmete ja
spordisaavutuste õigsuse ning tulemuste kontrollimise võimaluse
(võistlusprotokoll).
4.2.4. Sportlane peab täitma EPSi kinnitatud kandideerimisankeedi (lisa 1), mille ta
esitab oma spordiklubi/-seltsi kaudu EPSi juhatusele. Ankeetide täitmist ja
õigsust kontrollib EPSi peasekretär. Puudulikult täidetud ankeetide ja teadlikult
valeandmete esitamise korral ei esita EPSi peasekretär kandidaati
kandideerivate politseisportlaste nimekirja.
4.2.5. EPSi spordiklubid/-seltsid esitavad oma kandidaadid etteantud tähtajaks
elektrooniliselt ning spordiklubi/-seltsi juhi poolt kinnitatud paberil EPSi
peasekretärile.
4.2.6. Eesti Politsei Spordiliidu juhatusel on õigus esitada kandideerijale täiendavaid
nõudeid.
4.3. Kandidaatide valik
4.3.1. Kõik politseisportlased, kelle ankeedid on nõuetekohased ja jõuavad EPSi
juhatusse otsustamiseks, nende valikul arvestatakse saavutatud tulemusi
järgnevalt:
4.3.1.1. tiitlivõistlused: maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused,
Eesti meistrivõistlused ning Euroopa politsei meistrivõistlused;
4.3.1.2. politsei meistrivõistlused ja auhinnavõistlused;
4.3.1.3. politsei ja tuletõrje maailmamängud;
4.3.1.4. muud võistlused.
4.3.2. Valiku tegemisel arvestatakse kandidaatide 2008.– 2009. aastal saavutatud
tulemusi spordiala(de)l, millest nad soovivad USPE 2010. aasta
meistrivõistlustel osa võtta.
4.3.3 Arvestatakse kandidaadi sportliku taseme hetkeseisu.

5. Võistluste üldjuhend
5.1. USPE 2010. aasta meistrivõistlustele kandideerimise üldjuhendi kinnitab EPS ning
EPSi peasekretär saadab selle EPSi liikmetele (klubidele/seltsidele),
politseiprefektuuridele, teistele politseiasutustele ja Sisekaitseakadeemia
politseikolledži teenistujatele.
5.2. Juhendiga saab tutvuda Eesti Politsei Spordiliidu koduleheküljel.
Info
Teavet võistlustele kandideerimise ja võistluste kohta saab Eesti Politsei Spordiliidu
peasekretärilt Maili Arro (tel 612 3453, 53 027 130; email: maili.arro@politsei.ee ).
Üldjuhend kinnitatud 07.10.09 Eesti Politsei Spordiliidu juhatuse otsusega.

Maili Arro
Eesti Politsei Spordiliidu peasekretär

