EESTI SPORDISELTSI KALEV JÄRELKASVUKOONDIS
JUHEND

1. Üldsätted
1.1 Eesti Spordiseltsi Kalev Järelkasvukoondise (edaspidi JKK) eesmärk on tagada Kalevi
liikmes-klubide kuni U23 vanuseklassi silmapaistvamatele sportlastele paremad
võimalused läbi treeningtoetuse intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri
alustamiseks täiskasvanute klassis. Sportlase võidutahe tuleb kindlustada tahtega ennast
ette valmistada suurteks võitudeks tulevikus.
1.2 JKK on sümboolne koosseis, mis tunnustab noorte kalevlaste edulugu ning on teekonna
tähiseks teistele ESS Kalevi noorsportlastele.
1.3 Treeningtoetus on rahaline toetus sportlasele treeningutega seotud kulude katteks
määratud perioodil.
1.4 ESS Kalev volikogu määrab treeningtoetuse järgmiste Kalevi põhikirjaliste eesmärkidega
seotud eesmärkide täitmiseks:
1.4.1

Rahvusvahelisele tasemele või selle künnisele jõudnud sportlase saavutuste
väärtustamiseks ja eeskuju tunnustamiseks.

1.4.2

Sportlaste enesetäiendamise, arengu ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

1.4.3

Sportliku eeskuju edasikandmiseks.

1.4.4

Sportlaste innustamiseks.

1.4.5

Sportlase kõrgetasemeliseks osalemiseks Eesti meistrivõistlustel.

1.4.6

Sportlase

kõrgetasemeliseks

osalemiseks

rahvuskoondisega

maa-

ja

tiitlivõistlustel.
1.4.7

Sportlase aktiivseks osavõtuks spordialarühmade õppe- ja treeningkogunemistes.

1.4.8

Sümboolse JKK propageerimiseks.

1.5 ESS Kalev treeningtoetusele kandideerimise tingimused:
1.5.1. Sportlane omab Eesti Vabariigi kodakondsust.
1.5.2. Sportlane on treeningtoetuse taotlemise perioodil kuni 22 aastat vana.
1.5.3. Sportlane on eelmisel või käesoleval võistlushooajal võistelnud Eesti
rahvuskoondises

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või täitnud osalemise normi oma

vanuserühmas.
1.5.4. Sportlane on Eesti omavanuste meistrivõistluste medaliomanik eelneval ja/või
jooksval kalendriaastal.
1.5.5. Sportlane on esindanud ESS Kalev liikmes-klubi mitte vähem kui 12 kalendrikuud.

1.5.6. Sportlane järgib Eesti Vabariigi, Eesti Olümpiakomitee ja rahvuslike alaliitude
poolt kehtestatud seaduseid ja õigusakte.
1.5.7. Sportlane ei ole EOK A-, B- või C- taseme toetuse saaja.
1.5.8. Sportlane on järginud kõiki „ausa mängu“ (Fair Play) reegleid spordis.
1.6. Treeningtoetuse konkurss viiakse läbi üks kord aastas kolmandas kvartalis järgmise
hooaja ettevalmistusperioodi kohta. Treeningtoetuse konkurss kuulutatakse avalikult välja
ESS Kalev veebileheküljel ja suunatud postiloendites.
1.7. Muud ESS Kalev treeningtoetusele kandideerimise tingimused ja tähtaja määrab ESS
Kalev volikogu ja need tuuakse ära treeningtoetuse konkursi kuulutuses.

1. JKK treeningtoetuse eraldamine
2.1. JKK treeningtoetuse eelarve ja –toetuse suuruse määrab ESS Kalev volikogu oma
otsusega.
2.2. JKK toetuse saajate arv määratakse volikogu otsusega.
2.3. Treeningtoetus määratakse sportlasele 12 kuuks. Treeningtoetuse väljamaksed toimuvad
kaks korda aastas – 15.november ja 1. märts.
2.4. ESS Kalevi liikmes-klubid esitavad motiveeritud taotlused treeningtoetuse saamiseks
ESS Kalev juhatusele mitte hiljem kui 14 kalendripäeva peale ESS Kalev treeningtoetuse
konkursi väljakuulutamist. Taotluse sisu kehtestatakse treeningtoetuse konkursi kuulutuses,
mis avaldatakse ESS Kalev veebileheküljel ja suunatud postiloendites.
2.5. ESS Kalev volikogu otsustab orienteeruvalt ühe (1) kuu jooksul treeningtoetuse
eraldamise tähtajaks laekunud taotluste põhjal.
2.6. Treeningtoetuse eraldamisel hinnatakse kandidaate treeningtoetuse konkursi tingimustes
sätestatud

kriteeriumide

alusel.

Treeningtoetuse

eraldamisel

arvestatakse

taotluse

põhjendatust ehk motivatsiooni.
2.7. Võrdsete kandidaatide kaalumise ja vajadusel täiendavate tingimuste loomise otsustab
ESS Kalev volikogu lihthäälte enamusega.
2.8. Treeningtoetus määratakse konkreetsetele sportlastele, keda esindab ESS Kalev liikmesklubi.
2.9. ESS Kalev volikogu ei ole kohustatud treeningtoetuse määramise otsust põhjendama ja
otsus ei kuulu vaidlustamisele.
2.10. ESS Kalev volikogul on õigus jätta treeningtoetus(ed) välja andmata, kui ei ole piisavalt
konkursi tingimustele vastavaid kandidaate. Sellisel juhul kuulutatakse välja järelkonkurss.
2.11. Treeningtoetus(te) eraldamise kinnitab ESS Kalev president volikogu otsuse alusel.

2.12. ESS Kalev liikmes-klubiga, kes esindab ESS Kalev volikogu otsusega treeningtoetust
saavat sportlast, sõlmitakse ESS Kalev juhatuse liikmega leping.
2.13. Treeningtoetus ei pikene automaatselt järgmisele perioodile. Uueks perioodiks peab ESS
Kalev liikmes-klubi esitama jätkutaotluse.
2.14. Juhul, kui treeningtoetuse saaja ei ole treeningtoetust kasutanud sihtotstarbeliselt ja/või
puudub kinnitav aruanne vastavalt kehtestatud korrale, siis järgmist treeningtoetuse osamakset
välja ei maksta. Väljamakse peatab ESS Kalev juhatus. Asjaolude selginemisel lõpetab ESS
Kalev volikogu oma otsusega treeningtoetuse saamise tagantjärele.
2.15. Juhul, kui treeningtoetuse saaja katkestab treeningud (va spordivigastus) või läheb üle
teise klubisse, mis ei ole ESS Kalev liikmes-klubi, siis treeningtoetuse maksmine lõpetatakse
ja kasutamata jäänud treeningtoetus jääb treeningtoetusfondi tulevaste konkursside jaoks.
Väljamakse peatab ESS Kalev juhatus. Asjaolude selginemisel lõpetab ESS Kalev volikogu
oma otsusega treeningtoetuse saamise tagantjärele.
2.16. Treeningtoetus eraldatakse automaatselt eelneva kalendriaasta Kalevi parimale
noorsportlasele vastates JKK juhendi punkt 1.5 tingimustele.

2.

Treeningtoetuse saaja kohustused

Treeningtoetuse saaja:
3.1. võtab aktiivselt osa treeningutest;
3.2. esindab Eesti meistri- ja karikavõistlustel ESS Kalevi liikmes-klubi;
3.3. esindab väärikalt ESS Kalevi sümboolikat võistlustel, treeningutel ja treeningvarustusel;
3.4. kannab JKK sümboolikaga esindussärki ESS Kalev avalikel üritustel sh on kohustus
osaleda toetuse üleandmise tseremoonial;
3.5. hoiab ennast laitmatus füüsilises ja vaimses vormis;
3.6. väldib põhjendamatuid vigastusi ja traumasid;
3.7. kasutab treeningtoetust sihtotstarbeliselt (so treeninglaagriga tehtud kulutused,
spordivarustuse, spordiinventari, taastusvahendite soetamine). Täpsem kuluartiklite kirjeldus
avaldatakse ESS Kalev veebileheküljel;
3.8. esitab ESS Kalev juhatusele treeningtoetuse aruande tehtud kulutuste ja asjakohaste
kuludokumentidega. Aruande formaat ja esitamise tingimused avaldatakse ESS Kalev
veebileheküljel;
3.9. teavitab ESS Kalev juhatust koheselt kõikidest muudatustest treeningtoetuse saamise
tingimustes ja teistest käesoleva dokumendi peatükis 3 sätestatud kohustuste alatäitmisest või
rikkumistest.

3.

Treeningtoetuse saaja esindaja (ESS Kalev liikmes-klubi) kohustused

Treeningtoetuse saaja esindaja:
4.1. teostab järelvalvet treeningtoetuse saaja üle vastavalt käesolevas dokumendis peatükis 3
“Treeningtoetuse saaja kohustused” pandud kohustuste korrektse täitmise üle;
4.2. esindab treeningtoetuse saajat kõigis küsimustes ESS Kalev volikogu ja juhatuse ees.

4.

Lõppsätted

5.1. ESS Kalev esindajaks kõigis küsimustes on juhatuse liige.
5.2. Sportlase, liikmes-klubi ja ESS Kalev esindaja vahelised lahkarvamused lahendatakse
läbirääkimiste teel. Vajadusel võtab lõpliku seisukoha ESS Kalev volikogu.
5.3. ESS Kalev juhatus tagab käesoleva dokumendi paljundamise, levitamise ja ülespaneku
ESS Kalev veebileheküljele.
5.4. ESS Kalev tunnustab valitud JKK liikmeid sertifikaadi ja ESS Kalevi sümboolikaga JKK
esindussärgiga ning avaldab JKK koosseisu ESS Kalevi veebileheküljel eraldi rubriigis.
Asjakohase tunnustus- ja pressiürituse korraldab ESS Kalevi juhatus.
5.5. ESS Kalevi JKK liikmed on kutsutud külalised ESS Kalevi aasta-, tähtpäeva ja teistel
pidulikel üritustel.

ESS Kalev volikogu nimel

Aleksander Tammert
ESS Kalev juhatuse liige

