
EOL kalenderplaani tasu 

 

EOL Üldkogu otsus nr : 200906 

2009.11.20 (22 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu) 
Kinnitada EOL kalenderplaani maks aastast 2010 alljärgnevalt: 

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 

 

EOL Üldkogu otsus nr : 201007  

2010.11.20 (21 poolt, 3 vastu ja 1 erapooletu) 

Kinnitada EOL kalenderplaanimaksuks 0,35 EUR-i võistleja kohta ühel võistluspäeval 

 

 

EOL kalenderplaani tasu rakendujuhend  

(vt ka http://www.orienteerumine.ee/eol/yldkogu/materjal/EOLyldkogu_kevad2010_kalendrimaks.pdf) 

 

Lähtudes EOL üldkogu 20.11.2009 otsusest nr 200906, on alates 1.jaanuarist 2010 kehtestatud EOL 

kalenderplaani tasu kõigile EOL kalendris olevatele võistlustele. 

 

Võistluse andmete sisestamisel kalendrisse nõustub korraldaja EOL kalenderplaani tasu maksmisega 

käesolevatel tingimustel. Juba sisestatud võistluste korraldajatel on õigus kustutada oma võistlused 

andmebaasist kuni 1.veebruarini ilma maksukohustuse tekkimiseta. 1.veebruari seisuga kalendris olevate 

võistluste korraldajad loetakse tingimustega nõustunuks. 

 

Vastavalt EOL üldkogu otsusele on EOL juhatus täpsustanud EOL kalenderplaani tasu kogumise 

asjaolusid: 

 

1. EOL kalenderplaani tasu makstakse kõigilt EOL kalenderplaani kantud võistlustelt ja päevakutelt, 

olenemata kehtivast osavõtumaksust või selle tasujast.  

 

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

tasust 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 kalenderplaani tasu suuruseks on 0,35 € võistleja kohta. 

 

4.   Teiste riikide võistluste puhul, mis avaldatakse EOL kalendris, on EOL  kalenderplaani tasu 

suuruseks 50 € ühe võistluspäeva kohta. Maksust on vabastatud kõik tiitlivõistlused, Balti MV ja 

teised võistlused, kuhu lähetab koondised EOL. 

 



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

formaadis tulemused EOL serverisse. 

  

6.   Korraldajad tasuvad EOL kalenderplaani tasu vastavalt EOL-i poolt neile esitatud arvetele. Arved 

esitatakse 01.mail, 01.juulil, 01.oktoobril ja aasta lõpus. Juhul, kui arve suuruseks jääb alla 50 €, 

esitatakse see koos järgmise arvega, kuid mitte hiljem, kui aasta lõpus. 

 

EOL kalenderplaani tasuga nõustunud võistlustele ja klubidele kehtivad järgmised soodustused: 

• õigus taotleda edetabelivõistluse staatust tasuta 

• päevakute  raamatute tasuta komplekt 

• ajakirjas „Orienteeruja“ võistluskutse avaldamise eest hinnasoodustus 25%  

• kalenderplaani sisestatud üritused avaldatakse  EOL-i kodulehel, „Orienteeruja“ 

kalenderplaanis, päevakute raamatus, EOL-i seinakalendris 

 

 

 


