
JALGPALLURI LITSENTS 2020 

Eesnimi: 
Perekonnanimi: 
Isikukood: 
Postiaadress*: maakond: 

vald:  
haldusüksus (linn, alev, küla): 
tänav / talu: 
maja nr:   korteri nr: 
postiindeks: 

Telefoni nr: 
E-posti aadress:
Klubi, kuhu mängija registreeritakse:

Mängijana kinnitan, et: 
- täidan FIFA,  UEFA, EJL ja klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud jalgpallialaseid otsuseid;
- olen tutvunud ja kohustun järgima EJL mängijate staatust ja üleminekuid reguleerivat korda;
- olen regulaarselt käinud tervisekontrollis ja mul ei ole vastunäidustusi spordiga tegelemiseks;
- olen teadlik dopinguainete ja meetodite kasutamise keelust ning nõustun andma dopinguproove vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglitele (EDR);
- hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL poolt organiseeritud või korraldatud võistluste Ausa mängu põhimõtet vastavalt

EJL distsiplinaarmäärusele, ning kohustun tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu;
Isikuandmete kaitse: 
- olen nõus, et litsentsi taotlemisel esitatud, sh Rahvastikuregistrist saadud isikuandmeid töötleb EJL seoses jalgpallivõistluste administreerimise,

mänguandmete avaldamise ja statistika pidamisega tähtajatult;
- olen nõus, et minu nime, sünniaega, kodakondsust, pilti ja mängudega seotud andmeid avalikustatakse EJL-i kodulehel.
- annan EJL-le õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks ja EJL poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja

volitada kolmandaid isikuid kasutama minu fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud minu nime,
asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate
reklaamiga);

- olen teadlik, et EJL poolt töödeldavaid isikuandmeid on võimalik näha ja uuendada ERIS-es;
- olen teadlik, et EJL-lt isikuandmete töötlemise õiguse nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, sellega kaasneb automaatne litsentsi tühistamine.
Vahekohtu kokkulepe. Mängija ja EJL lepivad kokku, et:
- järgivad kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJL põhikirja või muude EJL dokumentide täitmisega, EJL 

põhikirjas ette nähtud vaidluste lahendamise korda, kus vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-
siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-l pädevus, ei pöördu ei mängija ega EJL tavakohtusse, vaid edastavad
küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades
vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma;

- tunnustavad rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne’s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning 
nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS).

☐ *Soovin saada tasuta EJL igakuist ajakirja JALKA litsentsiavaldusel olevale postiaadressile.
Soovin saada EJL uudiskirju ja turunduspakkumisi. EJL uudiskirjade ja turunduspakkumistega on võimalik igal ajal liituda ning neist loobuda.
☐ Koondised
☐ Premium liiga ja karikavõistlused
☐ Naiste jalgpall
☐ Muud jalgpallivõistlused 
Mängija nimi ja allkiri*:
Klubi esindaja nimi ja allkiri:
Kuupäev:

* Alla 18-aastase mängija puhul kirjutab taotluse alla mängija vanem või tema seaduslik hooldaja
JALGPALLURI LITSENTSI AVALDUS KEHTIB KOOS ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIAGA! 
Jalgpalluri litsentsi saab taotleda elektrooniliselt EJL-i registreerimise ja infromatsiooni süsteemi (ERIS) kaudu https://eris.jalgpall.ee/. Kui isikul puudub ID-kaardiga, Mobiil-ID 
autentimise võimalus, tuleb litsentsi taotlemiseks hooajaks EJL-le esitada käesolev „Jalgpalluri litsentsi avaldus“. Litsentsi eest tasumine toimub sellisel juhul 
EJL-i koduleheküljel asuva e-poe kaudu peale litsentsitaotluse esitamist EJL-le. Jalgpalluri litsentsi tasu on 2001. a ja varem sündinutele 30 €, 2002-2012. a 
sündinutele 15 €. Alates 2013.a ja hiljem sündinutele tasuta. Peale 1. oktoobrit 2019. a ostetud jalgpalluri litsents kehtib 2020. a lõpuni. 

Mängija foto 
laadida üles ERIS-

es või saata 
klubisse.  

https://eris.jalgpall.ee/
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