Viimsi JK sportlasestipendiumi statuut

1. Viimsi JK (edaspidi VJK) sportlasestipendiumi statuut kehtestab VJK poolt välja antava
stipendiumi ning selle määramise alused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlikele
regulatsioonidele.
2. VJK määrab konkursi korras stipendiume tulevikku suunatud tegevuse toetuseks.
3. VJK määrab stipendiume avaliku konkursi tulemusena - sportlasestipendiumid võimete
arendamise kategoorias. Sportlasestipendiumite konkurss on avatud hooaja eelsel perioodil
01.detsember – 10.jaanuar ning konkursiteade avalikustatakse VJK kodulehel
www.viimsijk.ee;
4. Stipendiumi taotlemiseks peab stipendiumi taotleja vastama järgmistele nõuetele:
•
•

Saama stipendiumi väljamaksmise alguse aastal vähemalt 21-aastaseks,
Jalgpallur mängib stipendiumi väljamaksmise aastal Viimsi JK esindusvõistkonnas.

5. VJK stipendiumite komisjon vaatab läbi esitatud avaldused, kontrollib stipendiaadi
vastavust nõutud tingimustele ning määrab stipendiumi. Stipendiumite komisjon teeb oma
otsuseid vähemalt 1 (üks) kord aastas, jaanuari kuus.
6. Sportlasestipendium on määratud kindlaks perioodiks, mida makstakse igakuiste
maksetena või ühekordne stipendium, mida makstakse ühekordse maksena. Määratud
stipendium kantakse taotleja pangakontole vastavalt taotlusel esitatud infole igakuiste
maksetena.
7. Stipendiumi saaja kohustub täitma järgmisi stipendiumi määraja poolt kehtestatud tingimusi:
•
•

•
•
•

Jalgpallur peab regulaarselt täiendama oma erialaseid teadmisi ning arendama oma
kehalist võimekust ja individuaalset meisterlikkust;
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. Stipendiumi komisjon võib lõpetada kindlaks perioodiks määratud stipendiumi maksmise,
kui stipendiumi saaja ei täida stipendiumi määraja poolt stipendiumi saajale kehtestatud
tingimusi.
9. Käesolev Viimsi JK stipendiumite statuut on kinnitatud VJK juhatuse poolt 17.11.2021.

