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Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia
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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Määrus sätestab Tartu linna preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt võistelnud sportlasele,
võistkonnale ja nende treenerile.

§ 2. Rahvusvahelised tiitlivõistlused

 (1) Preemia antakse täiskasvanute ja noorte vanuseklassis rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud esimese
kuni kolmanda koha eest.

 (2) Rahvusvaheliseks tiitlivõistluseks loetakse individuaalaladel ja üksikut võistkonnaaladel Tartut Eesti
koondises esindava sportlase puhul:
 1)  olümpiamängud (sealhulgas noorte olümpiamängud);
 2)  maailmameistrivõistlused;
 3)  Euroopa meistrivõistlused;
 4)  universiaad;
 5)  muu võistlus, kuhu sportlase on lähetanud Eesti Olümpiakomitee või mida on hinnanud kõrgetasemeliseks
spordivaldkonna spetsialistid.
[RT IV, 15.11.2019, 1- jõust. 18.11.2019]

 (3) Preemia antakse Tartu linna võistkonnale rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud esimese kuni kolmanda
koha eest.

 (4) Rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks loetakse võistkonnaaladel:
 1)  maailmameistrivõistlused;
 2)  Euroopa meistrivõistlused.

§ 3. Preemia saajad

 (1) Preemia antakse sportlasele ja treenerile, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes
on Tartu linnas registreeritud spordiklubi liige, välja arvatud juhul kui spordialaga ei ole võimalik Tartu
spordiklubis sportlase võimete kohaselt tegeleda.
[RT IV, 15.11.2019, 1- jõust. 18.11.2019]

 (2) Preemia antakse võistkonnale, kes esindab Tartu linnas tegutsevat spordiklubi.

§ 4. Preemia suurused

 (1) Täiskasvanute vanuseklassi preemia suurused on järgmised:
Võistlus I koht II koht III koht
Olümpiamängud 10 000 eurot 7000 eurot 5000 eurot
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Maailmameistrivõistlused 3000 eurot 2000 eurot 1500 eurot
Euroopa meistrivõistlused 2000 eurot 1500 eurot 1000 eurot
Universiaad ja muu
võistlus

1000 eurot 700 eurot 500 eurot

[RT IV, 15.11.2019, 1- jõust. 18.11.2019]

 (2) Noorte vanuseklassi preemia suurused on järgmised:
Võistlus I koht II koht III koht
Noorte olümpiamängud 2000 eurot 1500 eurot 1000 eurot
Maailmameistrivõistlused 2000 eurot 1500 eurot 1000 eurot
Euroopa meistrivõistlused 1000 eurot 700 eurot 500 eurot

 (3) Võistkonna preemia suurused on järgmised:
Võistlus I koht II koht III koht
Maailmameistrivõistlused 5000 eurot 3000 eurot 2000 eurot
Euroopa meistrivõistlused 3000 eurot 2000 eurot 1500 eurot

 (4) Treeneri preemia suurus on 50% käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetatud sportlase preemia suurusest.
Kui sportlasel on mitu treenerit, jagatakse preemia treenerite vahel võrdselt.

 (5) Individuaalsete spordialade võistkonna koosseisus saavutatud eduka tulemuse korral on preemia suurus 50%
käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetatud preemia suurusest.

§ 5. Preemia andmine

 (1) Preemia saamiseks esitab spordiklubi teatise, mis sisaldab andmeid võistluse, tulemuse ja preemia saaja
kohta.

 (2) Preemia andmise otsuse teeb kultuuriosakonna juhataja.

 (3) Preemia makstakse välja sportlase ja treeneri või spordiklubi arvelduskontole, võistkonna preemia
makstakse välja spordiklubi arvelduskontole.
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