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Selgitus
Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigija kohalike omavalitsuste asutuste riikliku registri kood.
Taotlust saab esitada ainult eelnimetatud riiklikesse registritesse
kantud organisatsioonide kohta. Kui organisatsiooni asutamisega
ja registreerimisega seotud toimingud on pooleli, siis taotlus
lükatakse automaatselt tagasi.
Tabel 1.1 Spordiklubi
Spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on
spordi arendamine ja mille tegevusala on spordi harrastamise
võimaldamine, spordiürituste korraldamine või muu
sporditegevus. Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste
käitust ja spordikooli pidamist.
Tabel 1.1 Spordiühendus või - Spordiühenduse või –liidu all mõistetakse spordiühendust,
liit
maakonna spordiliitu, spordialaliitu ja rahvuslikku
olümpiakomiteed.
Spordiühendus – spordiregistri mõistes spordi spetsiifilises
valdkonnas (koolisport, üliõpilassport, puudega inimeste sport,
töökohasport, veteranisport jne) või piirkondlikul põhimõttel
tegutsevate spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus, juhul kui
ta vastab vähemalt ühele alljärgnevale tingimusele:
1) spordiühendusel on liikmesus rahvuslikus olümpiakomitees,
2) spordiühendusel on muu ühenduse tegevusest selgelt eristuv
spetsiifiline spordivaldkond ja tegevus seisneb selle
spordivaldkonna üleriigilises reguleerimises ja selle raames
sportimisvõimaluste propageerimises ning spordiühendusel
on sellele valdkonnale vastav liikmeskond;
3) spordiühenduse on piirkondlikul põhimõttel tegutsevate
spordiklubide ja füüsiliste isikute ühendus ning
spordiühendusel on sellele piirkonnale vastav
representatiivne liikmeskond.
Maakonna spordiliit - maakonnas tegutsevate spordiklubide
ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab
maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna
meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid. Spordiregistri mõistes on
maakonna spordiliidu tunnus liikmesus Eesti Olümpiakomitees.
Spordialaliit – spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline
ühendus, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning
rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab ja kellel on
ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda
vastavaid tiitleid. Spordiregistri mõistes on spordialaliidu tunnus
liikmesus Eesti Olümpiakomitees.
Rahvuslik olümpiakomitee – maakonna spordiliite, spordialaliite,
spordiühendusi ja olümpiahartas sätestatud tingimustel füüsilisi
isikuid ühendav organisatsioon, kes korraldab ühistegevust ja
arendab ning kaitseb spordi- ja olümpialiikumist Eestis. Rahvuslik
Olümpiakomitee on Eesti Olümpiakomitee (reg nr 80059467)

e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7303 407
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Tabel 1.1 Muu organisatsioon Organisatsioon, mis ei ole spordiregistri mõistes spordiorganisatsioon, aga on mõne spordiregistrisse kantud
spordiorganisatsiooni, v.a spordiklubi (spordiühenduse,
maakonna spordiliidu, spordialaliidu), liige.
Tabel 1.1 Täpsustus

Üleriigiline spordiühendus - nimetada spetsiifiline spordivaldkond
ja milles seisneb spordiühenduse üleriigiline tegevus selles
spordivaldkonnas.
Piirkondlik spordiühendus – nimetada tegevuspiirkond ja milles
seisneb spordiühenduse tegevus antud piirkonnas.
Spordialaliit ja maakonna spordiliit – võib jääda täitmata.

Muu organisatsioon – nimetada tegevusala ja milles seisneb
organisatsiooni põhiline tegevus.
Tabel 1.2. Spordi harrastamise Mis tahes tasemel spordi- või liikumisharrastajate sportimise
võimaldamine
organiseerimine spordiklubis juhul, kui sportimisest võtab osa
vähemalt üks inimene regulaarsusega minimaalselt üks kord
nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Spordi harrastamiseks ei
loeta osalemist spordiüritustel võistkondadega, mis koosnevad
teiste spordiklubide harrastajatest, ega spordi harrastamist, mis
toimub teise spordiklubi kaudu, spordiehitiste käitust ega
spordikooli pidamist.
Tabel 1.2. Spordiürituste
Avalikkusele kättesaadavate spordivõistluste ja muude
korraldamine
spordiürituste korraldamine juhul, kui korraldav organisatsioon on
võistluse või ürituse peakorraldaja. Spordiühenduste ja –liitude
puhul spordiürituste korraldamist eraldi tegevusalaks ei märgita.
Tabel 1.2 Muu sporditegevus Muu sporditegevuse all mõistetakse spordiklubi poolt
organiseeritud muud sportimist toetavat tegevust, kirjeldada
vabasõnaliselt
Tabel 1.3 ... tegutseb
spordiklubina ...
Tabel 1.5 ... Väikekoht ...
Tabel 1.6 ... Tegutseb ...
Tabel 2
Amet
organisatsioonis
Tabel 2
Tabel 3

... Algus ...lõpp ...
Märkused

Spordiühendus või -liit pakub spordiklubile omaselt
tegevusvõimalusi spordi harrastamiseks, kuid sisuliselt ei ole
spordiklubi.
Väikekoha nimena saab näidata ainult ametlikus korras
aadressandmete süsteemis registreeritud nime
Tegutsemise tunnuseks on regulaarsus
Kui lisaks juhatuse liikme kohustustele täidab isik ka mingi teise
ametikohaga kaasaskäivaid kohustusi (näit juhataja, direktor
vms), siis vastav amet kirjutatakse sellele väljale.
Esindusõiguse ajaline vahemik ei tohi ületada kolme aastat.
Üldinformatsioon sh ka eriarvamused.
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