Eesti Ratsaspordi Liidu võistlusalade komiteede statuut.
ÜLDSÄTTED
Võistlusalade (ala) komiteed (ala komitee) on Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) juures tegutsev nõuandev
organ, mille eesmärgiks on kaasata ala harrastajaid ERL töösse, koordineerida võistlusala arengu, tõsta ala
sportlikku taset ning nõustada ERL tegevjuhtkonda ning võistlusala manageri võistlusala puudutavates
küsimustes.
Võistlusala komiteed on loodud Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse otsusega ERL põhikirja punkti 5.7. alusel.
Komitee statuudi kinnitab, teeb selles parandusi ja täiendusi ERL juhatus.
KOMITEE ÜLESANDED
Komitee toimib nõuandva organina ERL tegevjuhtkonnale ja vastava ala managerile. Oma eesmärkide
täitmiseks komitee:
•
•
•
•
•
•

esitab arvamuse ala (tiitli)võistluste raskusastmete ja võistluste läbiviimist puututavate küsimuste
osas;
teeb ettepanekuid ala puudutavate määrustike ja reeglite muutmiseks ja täiendamiseks;
osaleb ala edetabeli aluste väljatöötamises;
osaleb ala koolitusprogrammide väljatöötamises ja elluviimises;
osaleb ERL arengukava vastavat ala puudutava osa väljatöötamises;
esitab arvamusi ERL tegevjuhtkonnale teistes ala puudutavates küsimustes.

ERL ala manager konsulteerib ala puudutavates olulistes küsimustes komiteega.
Ülesannete täitmiseks on komitee liikmetel õigus:
•
•
•
•
•
•

osaleda komitee töös;
võtta hääleõigusega osa komitee tööst ja vajadusel nõuda küsimuste lahendamist hääletamise teel;
tutvuda ERL põhikirja ja juhatuse protokollidega;
esitada arvamusi ja teha oma pädevuse piires ettepanekuid ERL tegevjuhtkonnale;
saada ERL-lt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni;
loobuda liikmelisusest.

KOMITEE LIIKMED JA TÖÖKORRALDUS
Komitee liikmed nimetab ERL juhatus tegevjuhtkonna ettepanekul. Komitee liikmete arvu alampiiriks on
3, ülempiiriks 9.
Eesti Ratsaspordi Liit, Tondi 84 Tallinn 11316 Tel: 6031525, info@ratsaliit.

Liikmelisust ei saa teistele isikutele üle anda.
Komitee on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole komitee liikmetest.
Komitee liikmed valivad enda seast eesistuja, kes juhatab komitee koosolekuid ning korraldab liidu
tegevjuhtkonna informeerimise komitee seisukohtadest.
Komitee otsus vormistatakse kirjalikult, koos vastaval koosolekul osalenud liikmete nimedega. Otsuse võib
ERL tegevjuhtidele edastada ka e-posti teel.
Komitee koguneb vastavalt vajadusele eesistuja või ERL tegevjuhtkonna kutsel või kui seda nõuab 1/3
komitee liikmetest.
Kinnitatud ERL juhatuse 29.10.15. otsusega.
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