
 

 

Reglement EOK juhtorganite valimiseks 15.aprillil 2020.a 

 

 

A. EOK presidendi valimine 

 

1.  EOK president valitakse nõuetekohaselt ülesseatud kandidaatidest.  

 

2.  Kandidaadid saavad tutvustada oma seisukohti ja tegevuskava kuni 15 minutilises ettekandes 

täiskogul. 

  

3. Presidendikandidaadid kantakse valimiseks ühele valimisbülletäänile nende valimisteks 

kvalifitseerumise järjekorras. 

 

4.  Poolt hääletamiseks tuleb märkida ühe kandidaadi nime ette selgelt eristatav märge (X, +, V). 

Bülletääne, kus on märgistatud enam kui üks kandidaat või ei ole märgistatud ühtegi kandidati 

või kandidaadi nimi (kandidaatide nimed) on läbi kriipsutatud või muul moel rikutud, häälte 

lugemisel ei arvestata. 

 

5.  Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud EOK  

liikmetest. 

 

6.  Kui ükski presidendikandidaat ei saa esimeses hääletusvoorus üle poole hääletamisel osalenud 

EOK liikmete häältest, korraldatakse teine hääletusvoor, millest jääb välja esimeses 

hääletusvoorus kõige vähem hääli saanud kandidaat (ka juhul, kui kandidaate esimeses 

hääletusvoorus oli kaks). 

 

7.  Kui ka teises hääletusvoorus ei saa ükski presidendikandidaat üle poole hääletamisel osalenud 

EOK liikmete häältest, korraldatakse teises hääletusvoorus kahe enim hääli saanud kandidaadi 

vahel kolmas hääletusvoor, või esitatakse kolmandasse hääletusvooru üks teises 

hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaat, kui teises hääletusvoorus osales ainult kaks 

kandidaati. 

 

8. Kui esimeses, teises või kolmandas voorus kandideerib või on jäänud kandideerima ainult üks 

kandidaat, kes ei kogu üle poole hääletamisel osalenud EOK liikmete häältest, loetakse 

valimised läbikukkunuks ja EOK põhikirjas sätestatud korras kutsutakse kokku erakorraline 

täiskogu koosolek.       

 

 

B. EOK kahe asepresidendi valimine 

 

1.  Valitud EOK president esitab täiskogule nimetamiseks kaks asepresidendi kandidaati 

nõuetekohaselt kvalifitseerunud kandidaatide seast.  

 

2.  Kahe asepresidendi nimetamine toimub hääletamise teel. Kaks esitatud kandidaati kantakse 

kahele eraldi valimisbülletäänile. Poolt hääletamiseks tuleb märkida kandidaadi nime ette 

selgelt eristatav märge (X, +, V). 

 

3. Nimetatuks osutub kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud EOK 

liikmetest. 

 



4. Juhul kui üks või mõlemad kandidaadid ei saa nõutud häälteenamust, korraldatakse uus 

(uued) hääletusvoor (ud), millele valitud EOK president esitab uue (d) kandidaadi (d) lähtudes 

käesoleva Reglemendi punktist B.1. 

 

5.  Juhul kui üks või kaks asepresidenti jäävad valimata, korraldatakse uued asepresidendi 

(asepresidentide) valimised järgmisel korralisel või erakorralisel täiskogul.  

 

 C. EOK täitevkomitee 14 liikme valimine 

 

1.  Valitud EOK president esitab täiskogule nimetamiseks 14 kandidaati nõuetekohaselt 

kvalifitseerunud kandidaatide seast.  

 

2.  Täitevkomitee 14 liikme nimetamine toimub hääletamise teel. Presidendi poolt esitatud 

täitevkomitee liikme kandidaadid kantakse kahele eraldi valimisbülletäänile: 

2.1. esimesele bülletäänile kantakse 9 kandidaati, kelle on üles seadnud olümpiamängude 

programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste liitude liikmeks olevad Eesti 

spordialaliidud; 

 2.2. teisele bülletäänile kantakse 5 kandidaati, kelle on üles seadnud EOK liikmed, kes ei 

esinda olümpiaspordialade liite. 

 

3. Poolt hääletamiseks tuleb märkida kandidaatide nime ette selgelt eristatav märge (X, +, V).  

 

4.  Nimetatuks osutub kandidaat, kelle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud EOK  

liikmetest. 

 

5. Juhul kui üks või mitu kandidaati ei saanud EOK täiskogus nõutud häälteenamust, 

korraldatakse uus (uued) hääletusvoor (ud), millele valitud EOK president esitab uue (d) 

kandidaadi (d) lähtudes käesoleva Reglemendi punktidest C.1. ja C.2. 

 

6.  Juhul kui üks või mitu täitevkomitee liiget jäävad valimata, korraldatakse uued valimised 

järgmisel korralisel või erakorralisel täiskogul.  

 

D. EOK esindajate kogu 69 liikme valimine 

 

1. EOK esindajate kogu liikmete valimiseks kantakse kvalifitseerunud kandidaadid seitsmele 

bülletäänile, kusjuures: 

1.1. esimesele bülletäänile kantakse olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade 

rahvusvaheliste liitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaadid;  

1.2. teisele bülletäänile kantakse teiste ROK-i poolt tunnustatud rahvusvaheliste spordi-

alaliitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaadid;  

1.3. kolmandale bülletäänile kantakse teiste rahvusvaheliste spordialaliitude liikmeks olevate 

spordialaliitude poolt esitatud kandidaadid;  

1.4. neljandale bülletäänile kantakse spordiühenduste poolt esitatud kandidaadid  

1.5. viiendale bülletäänile kantakse maakonna – ja linnade spordiliitude poolt esitatud 

kandidaadid;  

1.6. kuuendale bülletäänile EOK füüsilistest isikutest liikmete poolt ja hulgast esitatud 

kandidaadid;  

1.7. seitsmendale bülletäänile EOK olümpiasportlastest liikmete poolt ja hulgast esitatud 

kandidaadid.  

 

2.  EOK esindajate kogu 69 liiget valitakse punktis D.1. alajaotuse piires järgmiselt: 



2.1. 35 esindajat valitakse olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade rahvusvaheliste 

liitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud kandidaatide hulgast;  

2.2.   11 esindajat valitakse ülejäänud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud 

rahvusvaheliste spordialaliitude liikmeks olevate spordialaliitude poolt esitatud 

kandidaatide hulgast; 

2.3.   1 esindaja valitakse teiste rahvusvaheliste spordialaliitude liikmeks olevate 

spordialaliitude poolt esitatud kandidaatide hulgast;   

2.4.   5 esindajat valitakse spordispordiühenduste poolt esitatud kandidaatide hulgast;  

2.5. 10 esindajat valitakse maakonna – ja linnade spordiliitude poolt esitatud  

          kandidaatide hulgast; 

2.6. 5 esindajat valitakse EOK füüsilistest isikutest liikmete poolt ja seast esitatud 

kandidaatide hulgast; 

2.7.  2 esindajat valitakse Olümpiamängudel sportlasena osalemise tõttu EOK liikmeks 

valitud isikute poolt ja seast esitatud kandidaatide hulgast.    

 

3. Kui kandidaate on esitatud rohkem, kui käesoleva reglemendi punktis D.2. sätestatud, siis 

osutuvad valituks kandidaadid, kes oma alajaotuses saavad enim hääli tingimusel, et nende 

poolt on hääletanud üle poole hääletamisel osalenud EOK  liikmetest. 

 

4. Kui kaks või enam kandidaati saavad samas alajaotuses võrdse arvu hääli ning seetõttu ei 

suudeta selgitada, kes neis osutus valituks, korraldatakse nende kandidaatide vahel 

kordusvalimised. 

 

5. Kui ühes või mitmes alajaotuses jääb üks või mitu esindajate kogu liiget valimata, kuna nad ei 

saanud üle poole hääletamisel osalenud EOK  liikmete häältest, korraldatakse täitmata 

kohtadele  uued valimised järgmisel korralisel või erakorralisel täiskogul.  


