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Eesti Jalgpalli Liidu stipendiumite statuut

1. Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) spordi- ja õppestipendiumite statuut kehtestab EJL
poolt väljaantavad stipendiumid ning nende määramise alused vastavalt Eesti
Vabariigi seadusandlikele regulatsioonidele.
2. EJL määrab konkursi korras stipendiume tulevikku suunatud tegevuse toetuseks
jalgpalliliste individuaalsete võimete arendamiseks, loomingulise või teadusliku
tegevuse soodustamiseks ning õppetegevuseks teadmiste või oskuste
omandamiseks kehakultuurialase kõrghariduse omandamisel.
3. EJL määrab stipendiume avaliku konkursi tulemusena kolmes kategoorias:
3.1.
Spordistipendiumid võimete arendamise kategoorias. Spordistipendiumite
konkurss on avatud terve kalendriaasta jooksul ning konkursiteade
avalikustatakse EJL kodulehel www.jalgpall.ee;
3.2.
Loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamise kategoorias. Loomingulise
või teadusliku tegevuse soodustamise konkurss on avatud terve kalendriaasta
jooksul ning konkursiteade avalikustatakse EJL kodulehel www.jalgpall.ee;
3.3.
Õppestipendiumid
teadmiste
ja
oskuste
omandamise
kategoorias
kehakultuurialase kõrghariduse omandamisel. Õppestipendiumi konkurss
kuulutatakse välja igal aastal augustikuus üheks õppeaastaks (perioodil
september kuni juuni k.a). Õppestipendiumit määratakse igal aastal kolmele
stipendiaadile, sealjuures stipendiumit antakse ühele stipendiaadile välja
maksimaalselt 3 õppeaasta vältel.
4. Stipendiumi taotlemiseks peab stipendiumi taotleja vastama järgmistele nõuetele
kategooriate lõikes:
4.1.
Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina peab taotleja vastama ühele
järgmistest nõuetest:
•
Jalgpallur peab olema osalenud kalendriaasta jooksul vähemalt 1 (ühes)
rahvuskoondise A võistkonna mängus (sh arvestatakse meeste või naiste
võistkonda);
•
Jalgpallur peab olema meeste Premium liiga või Esiliiga (k.a Esiliiga B)
mängija või naiste Meistriliiga mängija ning tal peab olema konkursil
osalemiseks vastava klubi soovituskiri;
•
Jalgpallur peab olema Eesti noortekoondise kandidaat ning tal on EJL
tehnilise direktori soovituskiri.
4.2. Võimete arendamise kategoorias jalgpallikohtunikuna:
•
Jalgpallikohtunik peab omama EJL poolt väljastatud litsentsi Eesti
Meistrivõistlustel osalemiseks.
4.3. Võimete arendamise kategoorias noormängija arengu toetamiseks (kolmeaastane stipendium) peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:
• Saama stipendiumi väljamaksmise alguse aastal 19-aastaseks (põhivanus),
EJL võib teha erandi Stipendiumisaajale, kes saab esimese väljamaksmise
aasta algul ka 18- või 20-aastaseks; ja
• Jalgpalluri mängijaõigused peavad kuuluma Premium või Esiliiga (sh Esiliiga
B) klubile ning jalgpalluril on oma klubi soovituskiri. Premium või Esiliiga klubi
saab reeglina ühel kalendriaastal anda oma soovituskirja mitte enamale kui

4.4.

4.5.

kahele (2) klubis registreeritud „Eestis treenitud mängijale“, kellest vähemalt
üks peab olema „Klubis treenitud mängija“.
Loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamise kategoorias:
•
Füüsiline isik, kelle loominguline või teaduslik tegevus on seotud jalgpalli
edendamisega.
Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi kategoorias:
•
Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi taotlemiseks peab
stipendiumi taotleja omandama kõrgharidust Tallinna Ülikooli kehakultuuri või
kehakultuuri õpetaja erialal või Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse ja spordi
erialal või välisriigi samaväärses õppeasutuses täiskoormusega õppes.

5. Stipendiumi konkursil osalemiseks täidab taotleja EJL spordi-, loomingulise või
teadusliku tegevuse, või õppestipendiumi konkursil osalemise avalduse ning esitab
selle EJL stipendiumite komisjonile konkursiteates esitatud tähtajaks.
Stipendiumikonkursitel osalemise avaldused on käesoleva korra lisad 1, 2 ja 3.
Komisjonil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente, mis kinnitavad tema
vastavust nõuetele.
6. EJL stipendiumite komisjon vaatab läbi esitatud taotlused, kontrollib stipendiaadi
vastavust nõutud tingimustele ning määrab stipendiumi. Stipendiumite komisjon teeb
oma otsuseid vähemalt 1 (üks) kord kuus.
7. Spordistipendium ja loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks määratud stipendium
võib olla määratud kas kindlaks perioodiks, mida makstakse igakuiste maksetena või
ühekordne stipendium, mida makstakse ühekordse maksena. Õppestipendiumit
määratakse üks kord aastas, määratud stipendium kantakse taotleja pangakontole
vastavalt taotlusel esitatud infole igakuiste maksetena.
8. Stipendiumi saaja kohustub täitma järgmisi stipendiumi määraja poolt kehtestatud
tingimusi kategooriate lõikes:
8.1. Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina:
• Jalgpallur peab regulaarselt täiendama oma erialaseid teadmisi ning
arendama oma kehalist võimekust ja individuaalset meisterlikkust.
Noormängija arengustipendiumi saaja peab täitma klubi, kuhu kuuluvad tema
mängijaõigused, poolt antud korraldusi erialaste teadmiste täiendamiseks,
kehalise võimekuse arendamiseks ja individuaalse meisterlikkuse tõstmiseks;
• Jalgpallur kohustub täitma Eesti Vabariigi seadusandlust, sh Spordiseadust,
FIFA, UEFA ja EJL põhikirja, regulatsioone, direktiive ning nende alusel ja
nendega kooskõlas vastuvõetud jalgpallialaseid otsuseid. Jalgpallur on
teadlik, et jalgpalli reguleerivad dokumendid võivad muutuda;
• on teadlik dopinguainete ja meetodite kasutamise keelust ning nõustub andma
dopinguproove vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglitele;
• Mitte osalema FIFA ja/või UEFA poolt keelatud jalgpalliorganisatsioonides;
• Jalgpallur kohustub teavitama EJL-i ja/või politseid vabatahtlikult ja
viivitamatult temale tehtud ettepanekust mõjutada mängu või võistluste käiku
ja/või tulemust (kes, kus, millal ja millise ettepanekuga lähenes jms), sh on
teadlik, et teatamata jätmisel võrdsustatakse jalgpallur otsese või
kaudse
osalisena.
8.2. Võimete arendamise kategoorias jalgpallikohtunikuna:
• Jalgpallikohtunik peab regulaarselt täiendama oma erialaseid teadmisi ning
arendama oma kehalist võimekust;
• Jalgpallikohtunik kohustub täitma FIFA, UEFA ja EJL põhikirja, juhendeid,
direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastuvõetud jalgpallialaseid

8.3.

8.4.

otsuseid. Jalgpallikohtunik on teadlik, et jalgpalli reguleerivad dokumendid
võivad muutuda;
• Hoidma kõrgel stipendiumi määraja mainet kokkupuutel ajakirjanike ja
jalgpallihuvilistega ning mitte tegema stipendiumi määraja huve kahjustavaid
avaldusi;
• Mitte osalema FIFA ja/või UEFA poolt keelatud jalgpalliorganisatsioonides;
• Jalgpallikohtunik kohutub teavitama EJL-i ja/või politseid vabatahtlikult ja
viivitamatult temale tehtud ettepanekust mõjutada mängu või võistluste käiku
ja/või tulemust (kes, kus, millal ja millise ettepanekuga lähenes jms), sh on
teadlik, et teatamata jätmisel võrdsustatakse jalgpallikohtunik otsese või
kaudse osalisena.
Loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamise kategoorias:
•
Füüsiline isik, kes jalgpallialaste artiklite, raamatute, uurimis- ja teadustööde
koostamise ja väljaandmisega aitab kaasa jalgpallielu edendamisele.
Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi kategoorias:
• Stipendiumitaotleja peab olema osalenud vähemalt viis hooaega Eesti jalgpalli
meistrivõistlustel, täitma ausa mängu põhimõtteid, ei ole rikkunud
dopingualaseid reegleid ning mitte osalenud kihlveopettustega seonduvates
tegevustes;
• Stipendiumitaotleja peab esitama tõendi kõrgkoolis õppimise ning
õppevõlgnevuste puudumise kohta stipendiumi taotlemisel ning peale esimest
poolaastat;
• Stipendiumitaotleja peab kõrgkoolis õppima positiivselt akrediteeritud
õppekava alusel täiskoormusega päevases või sessioonõppes (bakalaureus);
või sessioonõppes (magister) ning ei tohi stipendiumi saamise ajal viibida
akadeemilisel puhkusel, sh aja- või asendusteenistuses;
• Hoidma kõrgel stipendiumi määraja mainet kokkupuutel ajakirjanike ja
jalgpallihuvilistega ning mitte tegema stipendiumi määraja huve kahjustavaid
avaldusi.

9. Stipendiumite komisjon võib lõpetada kindlaks perioodiks määratud stipendiumi
maksmise, kui stipendiumi saaja ei täida stipendiumi määraja poolt stipendiumi
saajale kehtestatud tingimusi või paneb korda rikkumise EJL distsiplinaarmäärustiku
mõttes.
10. Käesolev EJL stipendiumite statuut on kinnitatud EJL peadirektori poolt 17.01.2017,
muudetud 01.12.2020.

Lisa 1

EESTI JALGPALLI LIIDU SPORDISTIPENDIUMI KONKURSIL OSALEMISE AVALDUS

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefoni nr:
E-posti aadress:
Pangakonto nr:
Postiaadress:

Maakond:
Vald:
Haldusüksus (linn, alev,
küla):
Tänav / talu:
Maja nr:

Korteri nr:

Indeks:

Käesolevaga soovin osaleda Eesti Jalgpalli Liidu spordistipendiumi konkursil.
Kinnitan, et vastan konkursil osalemiseks kandidaadile esitatud nõuetele ning järgin EJL
stipendiumite statuudi tingimusi.

Stipendiumi taotleja allkiri:
Kuupäev:

Lisa nr 2

EESTI JALGPALLI LIIDU LOOMINGULISE VÕI TEADUSLIKU TEGEVUSE
SOODUSTAMISE KONKURSIL OSALEMISE AVALDUS

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefoni nr:
E-posti aadress:
Pangakonto nr:
Postiaadress:

Maakond:
Vald:
Haldusüksus (linn, alev,
küla):
Tänav / talu:
Maja nr:

Korteri nr:

Indeks:

Käesolevaga soovin osaleda Eesti Jalgpalli Liidu loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamise
stipendiumi konkursil.
Kinnitan, et vastan konkursil osalemiseks kandidaadile esitatud nõuetele ning järgin EJL
stipendiumite statuudi tingimusi.

Stipendiumi taotleja allkiri:
Kuupäev:

Lisa 3

EESTI JALGPALLI LIIDU ÕPPESTIPENDIUMI KONKURSIL OSALEMISE AVALDUS

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Kõrgkooli nimi:
Telefoni nr:
E-posti aadress:
Pangakonto nr:
Postiaadress:

Maakond:
Vald:
Haldusüksus (linn, alev,
küla):
Tänav / talu:
Maja nr:

Korteri nr:

Indeks:

Käesolevaga soovin osaleda Eesti Jalgpalli Liidu õppestipendiumi konkursil.
Kinnitan, et vastan konkursil osalemiseks kandidaadile esitatud nõuetele ning järgin EJL
stipendiumite statuudi tingimusi.

Stipendiumi taotleja allkiri:
Kuupäev:

