
Läänemaa meistri- ja karikavõistluste korraldamiseks toetuse andmine  

 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela on rahvusliku olümpiakomitee liige, esindab maakonna 

sporti ja tal on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.  

Selleks: 

1. Võistluse läbiviija on esitanud spordiliidule  sooviavalduse Läänemaa meistri- ja 

karikavõistluste korraldamiseks 2022. aasta lõpuks. Juurdetulevad võistlused 

vaadatakse läbi  jooksvalt aasta jooksul.  

 

2. Võistluse läbiviija võtab sooviavaldusega kohustuse viia võistlus läbi kvaliteetselt, so 

vastavuses kehtivate normide ja heade tavadega.  

 

3. Võistluse läbiviija peab esitama spordiliidule juhendi vähemalt 1 kuu enne 

võistlust. Juhend peab vastama Läänela juhatuse poolt kinnitatud reglemendile.  

 

4. Toetuse eraldamine 

4.1.Toetus kantakse üle peale võistlust esitatud arve alusel (lepinguid ei sõlmita).  

4.2.Arvega kaasas peavad olema järgmised lisad:  

• Uudislugu veebis avaldamiseks 

• Võistlusprotokollid 

• Pildimaterjal võitjatest 

4.3.Toetus kantakse üle, kui on saabunud kõik lisad. 

4.4. Eraldised makstakse  toimunud meistri-ja karikavõistluse eest,  vastavalt 

reglemendile. Kasutamata jäänud eraldised, mille kohta pole korraldamise soovi 

avaldatud hiljemalt 15. novembriks 2023,  arvestatakse spordiliidu korraldatavate 

sündmuste muude kulude katteks. 

4.5. Korraldajaga kokkuleppel võib spordiliit tasuda eraldise mahus otse kuluarveid (nt 

rajatise rent). 

4.6. Autasustamiseks tagab spordiliit diplomid, kujundusega medalid ja võistkonna 

aladele karikad vastavalt juhendis märgitule. 

 

5. Meistri- või karikavõistlus loetakse lõppenuks kui arve on makstud.  

 

6. Meistri- ja karikavõistluste toetust riigieelarvelistest vahenditest eraldab spordliit 

Eesti Spordiregistrisse kantud organisatsioonidele, kes on korrektselt täitnud aruanded 

(https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/list?pk_id=4&esrliik=EOK%2CKL

%2CSAL%2CSY%2CRL).  

 

 

 

 

https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/list?pk_id=4&esrliik=EOK%2CKL%2CSAL%2CSY%2CRL
https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/list?pk_id=4&esrliik=EOK%2CKL%2CSAL%2CSY%2CRL


 

Läänemaa meistri- ja karikavõistluste korraldamiseks toetuse andmine 

 

Lisa 1/2023 

 

Spordiliidu juhatuse koosoleku 1/2023 (16. 01.2023) otsus nr 1: 

2023. aasta eraldised meistri- ja karikavõistluste toetamiseks on alljärgnevad: 

         VÕIMALIK 

ALA      SUMMA  KORRALDAJA 

Meistrivõistlused discgolfis 250 Palivere Discgolfiklubi 

Meistrivõistlused jalgpallis 

(meeskonnad) 

450 Läänemaa Jalgpalliklubi 

Meistrivõistlused jalgpallis 

(naiskonnad) 

200 Taebla valla spordiklubi 

Meistrivõistlused jalgrattakrossis 250 Jalgrattaklubi Paralepa  

Meistrivõistlused kergejõustikus  350 Haapsalu Kergejõustikuklubi 

Meistrivõistlused kreeka-rooma 

maadluses, naistemaadluses 

250 Maadlusklubi Dünamo 

Meistrivõistlused õhkrelvadest 

laskmises 

350 Spordiklubi Haapsalu 

Meistrivõistlused lauatennises 350 Haapsalu Lauatenniseklubi 

Meistrivõistlused saalijalgpallis 

(naiskonnad)  

200 Taebla valla spordiklubi 

Maistrivõistlused sulgpallis  200 Ridala Spordiklubi 

Meistrivõistlused tennises 300 Haapsalu Tenniseklubi 

Meistrivõistlused vehklemises 250 Vehklemisklubi En Garde 

Meistrivõistlused võrkpallis 

(meeskonnad) 

450 Hani Võrkpalliklubi  

Meistrivõistlused võrkpallis 

(naiskonnad)  

200 VK Haapsalu  

Meistrivõistlused rannavõrkpallis  200 Taebla valla spordiklubi 

Meistrivõistlused ujumises  200 Haapsalu Linna Spordibaasid 

Karikavõistlused võrkpallis 

(meeskonnad)  

250 Hani Võrkpalliklubi  

Karikavõistlused võrkpallis 

(naiskonnad)  

200  Taebla valla spordiklubi 

Meistrisõistlused 10 km 

maanteejooksus 

200 Läänemaa kergejõustikuklubi  

Meistrivõistlused ratsutamises 300 Läänemaa Ratsaspordiklubi, Ridala 

ratsud 

Meistrivõistlused rannatennises 200 Haapsalu Kergejõustikuklubi 



Meistrivõistlused suusatamises 250 Suusaklubi Sula 

Meistrivõistlused petankis 250 Wicia 

Meistrivõistlused spikeball´is 150 Ridala spordiklubi 

KOKKU 6250  

 

Toetuste nimekirja aluseks on taotlused. Need, kes aasta jooksul ostustavad siiski korraldada, 

saavad kindlasti medalid/karikad diplomid. Rahalise toetuse osas otsustab spordiliit jooksvalt.  


