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Spordistipendiaadi deklaratsioon 

Stipendiaadi nimi: 

Spordiala: meeste korvpall 

Isikukood: 

E-mail: 

Kontakttelefon: 

 

Deklaratsiooniga määratletakse stipendiaadi ja spordiklubi koostööpõhimõtted, toetamaks 

sportlase arengut ning tulemuste saavutamist sportlikus konkurentsis vastavalt määratud 

stipendiumile. 

Deklaratsiooni allkirjastamisega kohustub stipendiaat täielikult täitma järgmisi põhimõtteid 

oma eesmärkide saavutamiseks: 

1. Arendama maksimaalselt spordialaseid teadmisi ja oskusi, mis aitaks parimal viisil kaasa 

stipendiaadi kui sportlase arengule ning meeskonna kõrgeimate võimalike tulemuste 

saavutamisele osaletavates võistlussarjades; 

2. Pidevalt jälgima ja kontrollima enda tervislikku ja kehalist seisundit, s.h. läbima treening- 

ja võistlustegevuses osalemise eelduseks oleva meditsiinilise kontrolli ja kehalised testid; 

3. Teavitama klubi viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis raskendavad või muudavad 

võimatuks eesmärkide täitmise osaliselt või täielikult; 

4. Kandma võistlustel ja treeningutel klubi poolt antud varustust; 

5. Juhinduma osalevate sarjade reeglitest ning juhenditest; 

6. Lähtuma spordi ausa mängu reeglitest ja üldtunnustatud spordieetikast; 

7. Klubi maine hoidmiseks ja huvide kaitsmiseks hoiduma käitumisest viisil, mis võiks 

kahjustada klubi ja seotud  osapoolte mainet ja huve; 

Juhul kui stipendiaat rikub deklaratsioonis sätestatud põhimõtteid või ei kasuta stipendiumi 

sihtotstarbeliselt on klubil õigus rakendada sanktsioone. Stipendiumist loobumisel võib 

spordiklubi kohaldada stipendiumi suhtes osalist või täielikku tagasinõudeõigust. 
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Stipendiaadi kinnitused: 

☐ Ma olen teadlik, et deklaratsioonis toodud põhimõtete rikkumisel võin saada mängukeelu 

Eesti korvpalliliidu poolt korraldatavatel võistlustel, samuti ma võin saada keelu esindada Eesti 

koondist.  

☐ Kohustuste rikkumise korral kohustun andma selgitusi kirjalikult klubi juhatusele ettenähud 

ajal. 

☐ Kinnitan, et olen lugenud seda deklaratsiooni ja täidan kirjeldatud reegleid ning klubil on 

õigus kasutada siin esitatud andmeid minuga kontakteerumiseks. 

Stipendiaadi allkiri: 

Kuupäev pp.kk.aaaa 

 

Alaealiste stipendiaadi puhul sportlase lapsevanema/hooldaja kinnitus. 

☐ Nõustun selles deklaratsioonis esitatud tingimustega. 

Täisnimi trükitähtedega: 

Seos sportlasega: 

Lapsevanema/hooldaja allkiri: 

Kuupäev: pp.kk.aaaa 

 


