
 

Kinnitatud EOL üldkogu otsusega 2021_04 

 

KALENDERPLAANITASU RAKENDUSJUHEND 

 

EOLi üldkogu 21.11.2009 otsuse nr 200906 rakendusjuhend, versioon 2021 

 

 

 

Võistluse andmete sisestamisel EOL kalendrisse nõustub korraldaja kalenderplaanitasu tasumisega.  

 

Vastavalt üldkogu otsustele on EOL juhatus täpsustanud EOL kalenderplaanitasu kogumise asjaolusid: 

 

1. EOLi kalenderplaanitasu makstakse kõigilt EOLi kalenderplaani kantud võistlustelt ja päevakutelt, 

sõltumata üritusel kehtestatud osavõtumaksu suurusest või selle tasujast. Erisus: Kalenderplaanitasu 

maksmise kohustus ei kaasne naaberriikide rahvavõistlustele, mille sisestab EOLi kalendrisse sekretariaat, 

samuti tiitlivõistlustele ja muudele võistlustele, kuhu EOL lähetab Eesti koondised. 

 

2. Päevakutel on kuni 20-aastased (kaasa arvatud) EOL-i koodi omavad võistlejad kalenderplaanitasust 

vabastatud. Vanust arvestatakse sünniaastapõhiselt, aasta täpsusega. Sünniaeg saadakse EOL 

andmebaasist, kusjuures andmebaasi seisuks loetakse võistluse tulemuste üleslaadimise hetke. 

Päevakuks loetakse eelülesandmiseta, loosimiseta ja stardiprotokollita vabastardiga võistlusi.  

 

3. EOL kalenderplaanitasu suuruseks on alates 01. jaanuarist 2019 üks (1) euro. 

 
4. Korraldav klubi laeb 7 päeva jooksul pärast võistluse toimumist korrektselt vormistatud xml-formaadis 

tulemused EOL serverisse. 

 

5. Korraldajad tasuvad EOL kalenderplaanitasu vastavalt EOLi poolt neile esitatud arvetele. 

 

EOL kalenderplaanitasuga nõustunud võistlustele ja klubidele kehtivad järgmised soodustused: 

• õigus määrata oma võistlusele edetabelivõistluse staatust tasuta 

• hiljemalt 31. oktoobriks kalenderplaani sisestatud järgmise aasta üritused avaldatakse EOL-i järgmise 
aasta seinakalendris. Kõik kalenderplaani sisestatud üritused avaldatakse EOL-i kodulehel ning 
nende reklaamimiseks võib korraldaja kasutada EOLi listi (or.teated, or.vestlus) ning EOLi FB lehte. 



 

 
Lisa 1. Kalenderplaanitasu reguleerivad üldkogu otsused 2009-2021 

 

Eesti Orienteerumisliidu Üldkogu võttis 21.11.2009 vastu otsuse nr 200906:   

Kinnitada EOL kalenderplaani maks aastast 2010 järgnevalt: 

1. EOL-i kalenderplaani võistluste korraldajad tasuvad EOL-ile 5 krooni iga osaleja ja võistluspäeva kohta 

(nii individuaal-, teate-, kui ka võistkonnavõistluste eest). 

2. EOL päevakute kalendris olevate päevakute korraldajad tasuvad EOL-ile 5 krooni iga osaluskorra eest 

alates MN 21 klassist. 

3. Kaotada EOL edetabelimaks 

 

Lähtudes sellest on alates 01. jaanuarist 2010 kehtestatud EOL kalenderplaanimaks kõigile EOL kalendris 

olevatele võistlustele. 

 

Kalenderplaanitasu suurust on muudetud järgmiste üldkogu otsustega: 

• 20. nov 2010 üldkogu otsus 201007:  

Kinnitada EOL kalenderplaanimaksuks 0,35 eurot võistleja kohta ühel võistluspäeval. 

• 22. apr 2018 üldkogu otsus 201802: 

1. Kinnitada EOLi kalenderplaani tasuks 2018. aastal 0,7 eurot startija kohta ja 2019. aastal 1 euro 

startija kohta.  

2. EOL päevakute kalendris olevate päevakute korraldajad tasuvad EOLi kalenderplaani tasu alates MN 

21 klassist.  

3. 2018. aasta kalenderplaani tasu rakendub alates kinnitamisele järgnevast päevast, 2019. aasta 

kalenderplaani tasu rakendub alates 01. jaanuarist 2019. 

• 26.06.2021 üldkogu otsus 2021_04: 

1. Kinnitada EOLi kalenderplaani tasuks alates 2021. aastast 1 euro startija kohta. 
2. Kalenderplaani tasu suurus 1 euro startija kohta rakendub tagasiulatuvalt alates 01.01.2020. 
3. Kinnitada kalenderplaanitasu rakendusjuhendi uuendatud versioon (2021). 

 


