


Üheskoos juba 
sada aastat

EOK 100  logoraamat

Ajatu ja puhta ilmega EOK 100 juubelilogo 

sümboliseerib ühendamist ja ühtsust. 

Dünaamiliselt ristuvad nullid sümboliseerivad 

Eesti Olümpiakomitee sajandivanust rolli 

Eesti spordi, -sportlaste ja -liikumisharrastuse 

ühendajana. Üheskoos juba sada aastat.



EOK 100
ühevärviline 
logo

Eesti Olümpiakomitee 100 logo kasutatakse eelisjärje-

korras horisontaalse versioonina, kuldsena ja koos EOK 

logo kirjaosaga. Juhul kui horisontaalse logo kasutamine 

ei ole kujunduslikult või tehniliselt otstarbekas kastatakse 

vertikaalset versiooni. Kuldse logo aluspind ei tohi olla 

kirju ning logo ja tausta vahel peab olema vähemalt 

50%-iline värvikontrast, et tagada logo selge nähtavus. 

Eelistatud on kuldne logo valgel või tumesinisel pinnal. 

Järgides kujunduslikke häid tavasid, võib logoseintel ja 

ühevärvilistel kujundustel EOK ühevärvilist logo kasutada 

erijuhul ka teistes värvides. Kõik erijuhud tuleb kinnitada 

EOK turundusosakonnaga.
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EOK 100
värviline
logo

Eesti Olümpiakomitee 100 värvilist logo kasutatakse juhul, 

kui see tundub kujunduslikult otstarbekas. Eelisjärjekorras 

kasutatakse horisontaalset versiooni. Vertikaalset versiooni 

kasutatakse Juhul, kui horisontaalse logo kasutamine ei ole 

kujunduslikult või tehniliselt otstarbekas. Värvilisele logole 

kehtivad samad üldreeglid nagu ühevärvilisele logole kuid 

erinevalt värvilisest logost võib ühevärvilist logo kasutada 

vaid valgel või helehallil pinnal. 
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EOK 100
alternatiivne 
logo

Eesti Olümpiakomitee 100 alternatiivne logo erineb tava-

versioonist EOK logo aluse kirjaosa puudumise tõttu. 

Erinevad on ka proportsioonid. Lähtudes EOK logo kirjaosa 

loetavusest, on alternatiivne logo mõeldud kasutamiseks 

olukordades, kus logo on vaja kasutada väiksemalt, kui 

on lubatud logo tavaversiooni puhul minimaalse suuruse 

reeglis (vaata reeglit järgmisel lehel). Alternatiivsele logole 

kehtivad samad üldreeglid.
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Logo 
kaitstud ala 
ja minimaalne 
suurus
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Eesti Olümpiakomitee 100 logo tuleb ümbritseda vaba 

ruumiga, et tagada selle eristuvus ja terviklikkus. 

Minimaalne logo kaitstud ala arvutatakse 100 märgiosa 

0 numbri poole kõrguse järgi. Kaitstud alas ei tohi olla 

graafilisi elemente ega fotosid. 

Logo minimaalne suurus arvestatakse EOK logo märgiosa 

laiuse järgi. Märgiosa minimaalseks soovituslikuks lai-

useks on 9 mm. Lähtudes EOK logo kirjaosa loetavusest 

tuleb otsustada, kas kasutada EOK logo kirjaosaga EOK 100 

logo tavalist- või ilma kirjaosata alternatiivset versiooni.

9 mm
 



Tunnusvärvid
Eesti Olümpiakomitee 100 värvipalett baseerub 

Rahvusvahelise Olümpiakomitee värvitoonidel. 

Nendele lisandub EOK logo sinise leegi värv Pan-

tone 285 ja EOK 100 kuldne värv.

Värvid on näidatud Pantone Matching System 

trükivärvikataloogi alusel täis- (spot) ja neljavär-

vitrüki (CMYK) vääringutes ning RGB ning web 

safe väärtustes arvuti- ja telemonitoride tarbeks.

Antud stiiliraamatus võivad värvid tehnoloogilistel 

põhjustel erineda tegelikus kasutuses olevatest 

värvidest, mistõttu tuleb värve kontrollida alati 

Pantone trükivärvikataloogi abil. Arvesse tuleb 

võtta ka kaetud ja katmata paberile trükkimisel 

ning neljavärvi- ja täisvärvitrükil tekkivaid toonide 

erinevusi.
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Pantone 426
CMYK  0, 0, 0, 100

RGB  0, 0, 0

web safe  #000000

Pantone 137
CMYK  0, 34, 91, 0

RGB  252, 177, 49

web safe  #FCB131

 

Kuldne
CMYK  32, 42, 75, 17

RGB  164, 131, 72

web safe  #a48348

 

Pantone 192
CMYK  0, 94, 65, 0

RGB  238, 51, 78

web safe  #EE334E

Pantone 355
CMYK  100, 0, 100, 0

RGB  0, 166, 81

web safe  #00A651

 

Leegi sinine Pantone 285
CMYK  90, 30, 3, 0

RGB  0, 135, 200

web safe  #0086c8

Pantone 3005
CMYK  100, 37, 0, 0

RGB  0, 129, 200

web safe  #0081C8

 

Valge
CMYK  0, 0, 0, 0

RGB  255, 255, 255

web safe  #FFFFFF
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