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Lisa 1, KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖGRUPID
1. Komisjonide üldised kohustused
1.1. Sõudeliidu Juhatuse töö paremaks organiseerimiseks on ellu kutsutud spetsialiseeritud komisjonid. Lisaks
oma spetsiifilistele ülesannetele on komisjonide kohustuseks vahendada info liikumist FISA vastavate
komisjonide ja Sõudeliidu vahel.
1.2. Komisjonide esimehed ja liikmed määratakse ametisse juhatuse poolt olümpiamängude aastale järgneval
aastal nelja-aastaseks tähtajaks. Komisjoni esimees ja liikmed võivad olla tagasi valitud.
1.3. Komisjonide liikmed kinnitatakse juhatuse poolt vastava komisjoni esimehe ettepaneku alusel samadel
alustel esimehe nimetamisega.
1.4. Juhatuse tööorganiteks on järgmised komisjonid (ning vastavad FISA komisjonid, mille tegevust ta Eesti
Sõudeliidule vahendab):
Sõudeliidu komisjon
FISA komisjon
Kohtunike komisjon
Umpiring Comission
Events Comission
Event Promotion Comission
Development Comission
Spordikomisjon

Athletes Comission
Competitive Rowing Comission
Equipment and Technology Comission
Pararowing Comission
Rowing for All Comission
Sport Medicine Comission
Youth Rowing Comission
Womens Rowing Comission
Masters Rowing Comission

Naiste sõudmise komisjon
Veteranide Komisjon
EOK sõudetreenerite kutsekomisjon
(EOK ja alaliidu ühendkomisjon)
1.5. Juhatus võib moodustada muid komisjone ja töögruppe.
1.6. Komisjonid suhtlevad teiste komisjonide ja muude Sõudeliidu struktuuriüksustega oma esimeeste kaudu.
1.7. Komisjonid protokollivad oma koosolekud, protokollide originaalid säilitatakse Sõudeliidu sekretariaadis.
2. KOHTUNIKE KOMISJON
2.1. Üldised vastutusvaldkonnad:
2.1.1. Eestis peetavate sõudevõistluste Žürii koosseisude moodustamine.
2.1.2. Kohtunike tegevuse edendamine.
2.1.3. Kohtunike tegevuse standardiseerimine ning arbiitrite tegevuse kvaliteedi üldise taseme tõstmine.
2.1.4. Kohtunike kvalifikatsiooni ja kvaliteedi jälgimine.
2.1.5. Kohtunike kvalifikatsioonisüsteemi rakendamine.
2.1.6. FISA ja Sõudeliidu reeglite ja standardite juurutamine.
2.1.7. FISA Arbitraažikomisjoni (Umpiring Commision) tegevuse vahendamine Sõudeliidule.
2.1.8. Rakendab piiranguid spordieetikat eiranud sõudekohtunike vastu kuni sõudekohtuniku nimetuse
äravõtmise ja litsentsi tühistamiseni.
2.2. Eesmärgid ja tegevused:
2.2.1. Kohtunike tegevuse põhimõtete väljatöötamine ja arendamine, seminaride korraldamine.
2.2.2. Kohtunike töö järelevalve kõikidel Eestis peetavatel sõudevõistlustel.
2.2.3. Võistluste Žüriide liikmete nõustamine.
2.2.4. Kõigil Eestis toimuvatel võistlustel esindatud olemine.
2.2.5. Aktiivne osalemine Sõudeliidu regulatsioonide koostamisel.
2.2.6. Aktiivne osalemine võistluste organiseerimise komiteedes.
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3. SPORDIKOMISJON
3.1. Spordikomisjoni koosseis:
3.1.1. Spordikomisjon kuuluvad ametikohustustest (ex officio) tulenevalt:
 Täiskasvanute koondise peatreener
 U23-koondise peatreener/projektijuht
 U19-(noorte)koondise peatreener/projektijuht
3.1.2. Juhatuse poolt nimetatud liikmed (üldjuhul 2-3 liiget)
3.2. Spordikomisjoni eesmärgid ja tegevused:
3.2.1. Spordikomisjon on peamiseks nõuandvaks ja abistavaks organiks Sõudeliidu peatreenerile ja juhatusele.
3.2.2. koostab iga-aastase tööplaani.
3.2.3. Koostab koostöös EOK kutsekomisjoniga treenerite täiendõppe programmid ja määrab nende
läbiviimise vormi.
3.2.4. Teeb Sõudeliidu juhatusele ettepanekud Sõudeliidu aasta parimate treenerite ja sportlaste nimetamiseks.
3.2.5. Teeb koostöös teiste komisjonidega ettepanekuid kalenderplaanis olevate võistluste aja, programmi ja
osavõtjate kohta.
3.2.6. Teeb juhatusele ettepanekud Sõudeliidu koondiste kinnitamiseks.
3.2.7. Koostöös peasekretäriga korraldab ja koordineerib Sõudeliidu koondiste ettevalmistust.
4. VETERANIDE KOMISJON
4.1. Üldsätted
4.1.1. Veteranide Komisjon tegeleb sõudeveteranide kaasamisega Sõudeliidu tegevustesse ja veteransõudmise
edendamisega, organiseerib ja korraldab kogu oma tegevust sõudeveteranide kohalike ühenduste kaudu,
koordineerib nende tegevust.
4.2. Tegevused ja eesmärgid:
4.2.1. Infovahetus Sõudeliidu ja veteransportlaste vahel.
4.2.2. FISA Masters Commisioni tegevuse vahendamine Sõudeliidule ja sõudeveteranidele.
4.2.3. Sidepidamine teiste (seenior)veteranspordi organisatsioonidega.
4.2.4. Veteransõudjate osalemise koordineerimine Eestis peetavatel võistlustel.
4.2.5. Veteranide ühistegevuse arendamine nii Eestis kui välismaal toimuvatel võistlustel ja üritustel
osalemiseks.
4.2.6. Sõudeliidu juhatuse ja sekretariaadi teavitamine oma tegevusest ja rahvusvahelistel võistlustel
osalemisest.
4.2.7. Organiseerib infovahetust Sõudeliidu ja veteranide vahel, haldab sõudeveteranide kontaktide
andmebaasi.

5. NAISTE SÕUDMISE KOMISJON
5.1. Üldsätted
5.1.1. Propageerida naiste osavõttu sõudespordis nii tegevsportlastena kui aktiivis.
5.1.2. Omada ülevaadet naiste tegevusest sõudespordis, trendid, jätkusuutlikus jms
5.1.3. Olla juhatusele peamiseks nõuandjaks naiste sõudmise arendamisel.
5.2. Tegevused ja eesmärgid
5.2.1. Olla sidepidajaks ja vahendajaks FISA vastava komisjoniga
5.2.2. Teha koostööd FISA vastavate arenguprogrammidega
5.2.3. Töödelda võistluste tulemusi analüüsimaks naiste sõudmise olukorda ja perspektiive.
5.2.4. Organiseerida seminare
5.2.5. Koguda ja töödelda naiste sõudmisega seotud materjale
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6. EOK SÕUDETREENERITE KUTSEKOMISJON
6.1. Üldsätted
6.1.1. Komisjoni koosseis kinnitatakse EOK presidendi poolt Sõudeliidu juhatuse poolt tehtud ettepaneku
alusel.
6.1.2. EOK sõudetreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele
spetsialiseerumisega – sõudmine.
6.2. Tegevused ja eesmärgid
6.2.1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
6.2.2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja
protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
6.2.3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse
koordineerimine ja järelevalve tagamine nende üle.
6.2.4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.
Kinnitatud Sõudeliidu juhatuse koosolekul 2015-07, 17.11.2015
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