
 
 
Maakonna spordiliit maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna 
sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna  meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid. Spordiseadus §4 lg2 
Ülesanded  
Maakonna sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine 

•  maakonna tervikliku võistlussüsteemi kujundamine ja võistluste korraldamine; 
•  maakonna meistrivõistluste korraldamine;  
•  maakonna suve- ja talimängude ning teiste regionaalsete mängude korraldamine;   
•  liikumisharrastust ürituste  - sarjade  korraldamine ja koordineerimine  
•  ühisprojektide kavandamine ja elluviimine; 
•  maakonna koolispordi võistluste korraldamine ja koorineerimine; 
•   maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine ja väljaandmise korraldamine. 
• Koostöö arendamine: 

* maakonnasiseselt kohalike omavalitsuste ja nende liitudega, koolide lasteaeda ning teiste spordiorganisatsioonidega; 

*  üleriigiliselt Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliidu Jõud, Eesti Koolispordi Liidu, Eesti 

Spordiveteranide ja Seeniorspordi Liidu, Ühenduse Sport Kõigile, spordialaliidute ja teiste üleriigiliste 

spordiorganisatsioonidega; 

1. Maakonna arengukava spordi osa väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine; 
2. Osalemine maakonna sporditegevuse finantseerimise põhimõtete väljatöötamisel; 
3. Kohalike omavalitsuste, haridusasutuste nõustamine ja abistamine sporditöö  korraldamisel; 
4. Maakonna spordiklubide ja teiste spordiorganisatsioonide abistamine ja nõustamine sporditöö korraldamisel; 
5. Nõupidamiste, seminaride, õppepäevade ja täienduskoolituste korraldamine oma töövaldkonnas (spordiklubide juhid, 
kohaliku omavalitsuse sporditöötajad, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, aktivistid);  
6. Liikumisharrastuse, harrastus- ja tippspordi probleemide lahendamine maakonnas; 
7. Maakonna aasta parimate sportlaste, treenerite, aktivistide ja spordiklubide valimiste korraldamine ja tunnustamine;  
8. Spordiehitiste võrgu analüüsimine, renoveerimise ja uute investeeringute planeerimine ja lähteülesannete kooskõlastamine;  
9. Regionaalsete tervisespordikeskuste nõustamine;   
10. maakonna kultuuripärandi/spordipärandi kogumine, säilitamine ja jäädvustamine; 
11. Spordivaldkonna rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine. 
 
• Eesti Olümpiakomitee liikmena aitab arendada, tugevdada ja kaitsta  Olümpialiikumist regionaalselt,   selleks:  
• 1.  aitab ja  tagada olümpiaharta sätete, ROK eetikakoodeksi ja EOK väärtuste juurutamist; 
• 2.  aitab kaitsta Olümpiasümboleid, lippu, juhtlauset, embleemi ja hümni ning hoida ja  teha nähtavaks EOK 
sümboolikat; 
• 3. on koostööpartneriks EOK poolse tegevustoetuse eraldamise põhimõtete väljatöötamisel ning omab õigust saada 
toetust olümpialiikumise koordineerimiseks ja korraldamiseks  
•  
• Spordiinfo koondamine ja edastamine: 

1. Kodulehekülje omamine, sisustamine ja täiendamine; 

2. Spordivõistluste materjalide (kalenderplaanid, võistlusjuhendid, võistlusprotokollid, võistlusmäärused   jt) koondamine, 

koostamine, tutvustamine  ja säilitamine; 

3. Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja ülemaakondlike võistluste võistlusprotokollide  arhiveerimise  kindlustamine; 

4. Spordiklubide jt spordiorganisatsioonide andmebaasi pidamine; 

5. Riikliku spordiregistri pidamise kaasaaitamine; 

6. Üleriigilise treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemi kaasaaitamine; 

7. Spordiehitiste  registri pidamisele  kaasaaitamine; 

8. EOK ja teiste organisatsioonide poolt välja antud spordi- ja liikumisharrastuse teabekirjanduse  soetamine, tutvustamine ja 

levitamine; 

9. Liikumisharrastuse vajaduse igakülgne teavitamine maakonna elanike hulgas; 

10. Liikumisharrastuses osalejate nõustamise korraldamine; 

11. Info andmine (noor)sportlaste terviseuuringute võimaluste kohta; 

12. Üldsuse informeerimine oma tegevusvaldkonnast.  

 


