RIFLE & PISTOL CLUB KODUKORD
Kinnitatud juhatuse otsusega 09.11.2018
MÕISTED
Klubi – Rifle & Pistol Club.
Klubiliige – Klubi liige.
Juhatus – Klubi juhatus.
Kodukord – käesolev kodukord.
IPSC Eesti regioon – Eesti Practical-laskmise Ühing, lühendatult EPLÜ.
Turvakursus – EPLÜ poolt läbiviimise õigust omava isiku poolt läbiviidud turvakursus.
Laskesportlane ehk turvaline laskur – isik, kes on edukalt läbinud turvakursuse, liitunud EPLÜ liikmeks oleva
klubiga ja on kantud EPLÜ turvaliste laskurite nimekirja.

1.

KLUBI

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Klubi sümboolika
Klubi sümboolikaks on klubi logo ja lipp.
Klubi sümboolika kasutamist koordineerib klubi juhatus.
Klubi sümboolikat võivad kasutada kõik klubiliikmed.
Klubi sümboolika kasutamine mõne muu organisatsiooni või klubi esindamisel ei ole lubatud v.a.
klubide vahelise erikokkuleppe puhul.
1.1.5. Klubi sümboolika kasutamisel tuleb hoida klubi head mainet.
1.2.
Klubi liige
1.2.1. Klubi liige on isik kes on vastu võetud klubisse.
1.2.2. Klubi liige kohustub tundma ja täitma klubi põhikirja ja kodukorda, EPLÜ põhikirja ja kodukorda, IPSC
reegleid ja konstitutsiooni, Eesti Vabariigi relvaseadust ja muid Eestis laskesporti reguleerivaid akte.
1.2.3. Klubi liige omab õigust:
- osaleda klubi hääleõigusliku liikmena ning olla valitud klubi juhatusse või klubi esindajana EPLÜ
juhatusesse või teistesse organitesse;
- osaleda klubi treeningutel ja võistlustel sh. teiste klubide võistlustel, alates teise taseme
võistlustest on nõutav turvalise laskuri staatus.
1.2.4. Klubi liiget esindab EPLÜ-s klubi juhatus.
1.3.
Klubi paremusjärjestus
1.3.1. Klubiliikmete paremusjärjestus relvaliikide järgselt saadakse Eesti Praktikal-laskmise Ühingu
infosüsteemist https://is.ipsc.ee , mille baasil koostatakse oma liikmete paremusjärjestus relvaliikide,
divisionide ja kategooriate kaupa.
1.4.
Klubi esindusvõistkond
1.4.1. Klubi esindusvõistkonnad relvaliikide ja divisionide kaupa määratakse vastavalt klubisisesele
paremusjärjestusele ning liikmete soovile klubi esindada.
1.4.2. Klubi võib juhatuse otsusega toetada klubi esindusvõistkondade või üksiklaskurite osavõttu
laskevõistlustelt sh. väljaspool Eesti regiooni võistlused.
1.5.
1.5.1

Klubiliikmete sponsoreerimine
Klubi juhatuse otsuse alusel võib klubi sponsoreerida liikme staatust omava klubiliikme laskespordiga
seonduvat tegevust ja/või varustuse soetamist.

2.

LIIKMED

2.1.
Liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine
2.1.1. Klubi liikmeks võetakse vastu klubi juhatuse otsusega. Klubi juhatusel on õigus teha taotlejate kohta
järel päringuid avalikest infoallikatest, küsida lisainfot liitujalt ( elulookirjeldus ) sh. vajadusel nõuda
karistusregistri tõendi või muu klubi juhatuse arvates olulise dokumendi esitamist ja/või kutsuda liituja
juhatuse istungile lisainfo saamiseks.
2.1.2. Otsus vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta saadetakse liitujale e-postiga
liitumisavalduses ära toodud e-postile hiljemalt 30 päeva jooksul liitumisavalduse esitamisest. Klubi
juhatus jätab endale õiguse mitte vastuvõtmise põhjuseid mitte avaldada liitujale. Liitumisega seotud
võimalikke kulutusi klubi ei kompenseeri.
2.1.3. Klubi liikme vastuvõtmise jõustumiseks peab klubiga liituja tasuma sisseastumis ja aastamaksu, peale
mida teostab klubi juhatus EPLÜ infosüsteemis kutse klubiga liitumiseks.
2.1.4. Klubist väljaastumiseks peab klubi liige esitama e-posti teel vastavasisulise avalduse klubi juhatusele
juhatus@pistol.ee.
2.1.5. Klubi liikme laskesportlase liikmestaatuse kaotamisel võib klubi juhatus otsustada liikme klubist
väljaarvamise. Juhul kui klubi liige ei ole kahe aasta jooksul peale laskesportlase staatuse kaotamist
oma laskesportlase staatust taastanud teostab Klubi juhatus liikme väljaarvamise. Klubi juhatus võib
teha eelpool toodust erandi juhul kui see on seotud tervislike või muudel kaalukatel põhjustel lähtuvalt
esitatud avaldusest, kui on täidetud muud liikmeks olemise tingimused.
2.1.6. Klubi juhatusel on õigus Klubiliige Klubist välja arvata, kui:
2.1.6.1. Klubi liige ei täida käesoleva kodukorra sätteid;
2.1.6.2. Klubi liige on kahjustanud klubi majanduslikult, moraalselt või esitanud liitumisel valeandmeid;
2.1.6.3. Klubi liikme maine võib negatiivselt mõjutada klubi mainet;
2.1.6.4. Klubi liige on jätnud tähtajaks tasumata kehtestatud liikmemaksud ja klubi juhatus on andnud klubi
liikmele e-posti teel täiendava tähtaja liikmemaksu võlgnevuse tasumiseks;
2.1.6.5. Klubi liikme relva turvalist kasutamist välistab tema tervislik seisund. Käsitletakse isiku mitte
adekvaatset käitumist, mis ei ole sotsiaalselt aktsepteeritav, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
tarbimist;
2.1.6.6. Klubi liikmel on kehtiv karistus, mis välistab kehtiva relvaseaduse alusel relva omamist;
2.1.6.7. Klubi liige on esitanud nõude oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks;
2.1.6.8. klubi liige on esitanud vastavasisulise avalduse.
2.1.7. Klubi juhatus arvab klubiliikme klubist välja klubiliikme surma korral.
2.1.8. Kodukorra punkti 2.1.6. ära toodud nimekiri ei ole lõplik. Klubi juhatus jätab endale erandi tegemise
õiguse lähtuvalt klubi ja liikmete huvidest.
2.1.9. Klubist väljaarvamisel teeb klubi juhatus vastavasisulise otsuse, sh. tehes EPLÜ infosüsteemis vajalikud
väljaarvamise protseduurid.
2.2.
2.2.1
2.2.2

Liikmestaatus ja laskesportlase litsents
Klubi liige – Klubi täieõiguslik liige, kes osaleb aktiivselt klubi tegevuses.
Ajutine liige – Klubi liikmeks ajutiselt võetud teise klubi liige vastavalt klubide vahelisele kokkuleppele.

2.3.

Klubi liige kohustub osalema jooksval kalendriaastal EPLÜ poolt etteantud võistluspunktide
teenimiseks teatud arvu ja kategooria võistlustel säilitamaks laskesportlase staatuse.

2.4.

Laskesportlase staatust kinnitab päring EPLÜ infosüsteemi isikukoodi alusel, dokument väljastatakse
vaid laskesportlastele-laskeinstruktoritele ja laskesportlastele kelle tuvastamine elektroonilisel teel ei
ole võimalik või on raskendatud, näitena: aktiivsel osalemisel Eesti regiooni välistel võistlustel.
Dokumendi taotlemiseks (laskesportlane ja instruktor) tuleb liikmel pöörduda klubi juhatuse poole,
litsentse väljastab klubi juhatuse litsentsitellimuse taotluse alusel EPLÜ. Litsentside laialijagamine
liikmetele toimub läbi klubi juhatuse.

3.

MAKSUD JA TASUD

3.1.
Liikmemaks
3.1.1. Klubi tasub iga-aastaselt EPLÜ-le iga turvalise laskuri liikmestaatust omava klubiliikme pealt nn.
peamaksu, mis tasutakse jooksva aasta eest ette. Nimetatud peamaksu suuruse määrab EPLÜ
üldkoosolekul.
3.1.2. Klubi kogub kõikidelt klubiliikmetelt liikmemaksu, millega kaetakse EPLÜ-le tasutavad maksud, klubi
püsikulud, klubi arenduskulud ning muud klubi kulud ja kohustused.
3.1.3. Klubi liikmemaksu tasutakse kalendriaasta kaupa vastavalt määratud tingimustele.
3.1.4. Klubi juuniorid, seeniorid tasuvad pool liikmemaksust, kategooria arvestust peetakse jooksva aasta
põhiselt, selguse mõttes näitena: kui klubi liige saab jooksval kalendriaastal 50 aastat vanaks
saavutades seenior staatuse, kuulub tasumisele pool liikmemaksust.
3.1.5. Klubi naisliikmed maksavad pool liikmemaksust.
3.1.6. Klubi juhatuse otsusega on võimalik vabastada klubi liige või liituja liikmemaksu tasumisest.
3.1.7. Jooksva aasta liikmemaksu kohustus tekib 1. jaanuari seisuga. Klubist välja astumisel või välja arvamisel
jääb jooksva aasta maksekohustus püsima.
3.1.8. Klubiga liituja tasub esimese aasta liikmemaksu vastavalt järelejäänud kuudele (liikmemaksu
arvestatakse täpsusega üks kuu k.a. kuu, mil otsustati liikme Klubisse vastuvõtmine).
3.1.9. Klubiga liituja peab tasuma sisseastumis ja liikmemaksu 10 päeva jooksul peale klubi juhatuse
vastuvõtmise otsuse edastamisest liitumisavalduses ära toodud e-postile.
3.1.10. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
3.2.
Sisseastumistasu
3.2.1. Klubiga liitumisel tasub liituja ühekordset sisseastumistasu.
3.2.2. Kui liituja pole läbinud turvakursust, siis võidakse liita sisseastumistasule ka turvakursuse tasu.
Turvakursus tuleb edukalt sooritada hiljemalt ühe aasta jooksul peale klubiga liitumist EPLÜ poolt
aktsepteeritud isiku poolt, aktsepteeritud isikute nimekiri on ära toodud EPLÜ kodulehel www.ipsc.ee.
3.2.3. Klubi juhatuse otsusega on võimalik vabastada klubi liige või liituja sisseastumistasu maksmisest.
3.2.4. Turvakursuse tasu tagastamisele ei kuulu.
3.2.5. Sisseastumistasu suuruse määrab üldkoosolek.
3.3.
Võistluse osavõtutasu
3.3.1. Nii klubisisese kui ka klubide vahelise võistluse osavõtutasu ja maksetingimused määrab võistluse
korraldaja. Klubisisese võistluse puhul on selleks klubi juhatus.
4.

VÕISTLUSED JA TREENINGUD

4.1.
Võistlused
4.1.1. Klubi korraldab võistlusi sh. klubisiseseid võistlusi ja võib korraldada koostöös teiste klubidega ühiseid
võistlusi.
4.1.2. Klubisiseselt võistluselt on õigus osa võtta kõikidel klubiliikmetel. Kui võistlustel on osavõtjate arv
piiratud, siis toimub valik eelregistreerimise põhjal.
4.2.
Treeningud
4.2.1. Klubi korraldab treeninguid, millest on õigus osa võtta kõikidel klubiliikmetel. Kui treeningpaigas on
kohtade arv piiratud, siis toimub valik eelregistreerimise põhjal.
4.2.2. Klubiga liituja võib osaleda klubi treeningutel peale klubisse vastuvõtmist, liitumis ja aastamaksu
tasumist või kui osalemiseks on olemas klubi juhatuse liikme poolt antud nõusolek.

5.

RIIETUS

5.1.
Klubi riietus
5.1.1. Klubi liikmel on soovitatav alates teise taseme võistlustest kanda klubi riideid, kohustuslik on klubi
riietuse kandmine alates kolmanda taseme võistlustest v.a. neljanda ja viienda taseme pidulikul
rivistusel kus kantakse EPLÜ ametlikku regionaalset vormiriietust või tiimis osalemisel regionaalset
tiimi riietust.
5.1.2. Klubi riietuse all mõeldakse: klubi liikme nimelist võistlussärki, klubi nokatsit, fliisi, jopet jm riideid mis
on kinnitatud klubi juhatuse poolt.
5.1.3. Klubivorm peab olema puhas, terve ning nägema välja väärikas.
5.1.4. Klubivormi soetamise kulud kannavad klubiliikmed v.a. kui klubi juhatus ei ole teinud otsust kas täieliku
või osalise kompenseerimise osas.
5.1.5. Klubivormi võib kanda ainult klubi liige, kelle liikmestaatus on kehtiv.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on klubi juhatus.
Isikuandmete volitatud töötlejaks on juhatuse poolt volitatud isikud ja võistluste korraldajad piiratud
mahus.
Isikuandmed on isiku pilt, nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja muud täiendavad
kohustuslikud andmed liitumisankeedis, millised hoitakse klubi poolt Google Drive´s ja kuhu ligipääs on
vaid klubi juhatusel ja volitatud isikutel.
Klubiga liituja annab klubi juhatusele ja teistele juhatuse poolt volitatud isikutele õiguse töödelda oma
isikuandmeid vajalikul määral seoses liitumismenetlusega, klubist välja arvamisel ja klubitegevuse
raames sh. klubiliikmete nimekirja pidamisel, EPLÜ andmebaasi andmete edastamisel, võistluste
korraldamisel nii Eestis kui välismaal, võistlustulemuste töötlemisel ja avalikustamisel, Politsei- ja
Piirivalveametile või muule õigustatud riigiasutusele edastamisel kooksõlas kehtiva õigusega.
Klubi juhatus töötleb isikuandmed klubitegevuse läbiviimisel sh. klubiliikmete arvestuse pidamiseks ja
võistluste läbi viimiseks.
Klubi juhatus töötleb klubi liikmete isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.
Klubi liige näeb tema kohta olemasolevaid isikuandmeid EPLÜ infosüsteemist.
Klubi liikmel on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, millisel juhul rakendub p.
2.1.6.7 sealhulgas automaatne laskesportalase litsentsi kaotus.
Klubi liikme liitumisankeet kustutatakse 30 päeva jooksul peale klubist väljaarvamist, juhul kui
vastastikused kohustused on täidetud.

