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 1  EKL-KKK koolitusala FCI komisjoni EKL delegaadi 

definitsioon  

 1.1  EKL-KKK koolitusalad on määratud EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirjaga . 

 1.2  EKL-KKK koolitusala EKL delegaat FCI komisjonis on EKL-KKK eestseisuse ettepanekul EKL 

juhatuse poolt kinnitatud füüsilisest isikust EKL liige. 

 1.3  Käesolev statuut käsitleb ainult EKL-KKK koolitusalade FCI komisjonide EKL delegaate.  

 1.4  EKL delegaadi volitused algavad 1. jaanuarist ja kehtivad kaks aastat. Käesoleva statuudi järgi algab 

esimene volituste periood 01.01.2021. 

 2  EKL delegaadi valimine 

 2.1  EKL delegaadi kandidaadi esitamine. 

 2.1.1  EKL delegaadi kandidatuuri võivad esitada kõik EKL-KKK liikmed. 

 2.1.2  EKL delegaatide kandidaatide esitamise tähtaja määrab EKL-KKK eestseisus, 

avaldades sellekohase teate vähemalt 14 päeva enne kandideerimise tähtaega EKL-KKK 

infokanalites. 

 2.2  EKL delegaadi kandidaadile esitatavad nõuded: 

 2.2.1  on EKL liige; 

 2.2.2  on võimeline suhtlema vähemalt ühes FCI töökeeles; 

 2.2.3  on tegutsenud vastaval koolitusalal aktiivselt vähemalt 5 aastat. 

 2.2.4  Juhul kui punktide 2.2.2 ja 2.2.3 alusel on kandidaadid võrdsed, on eelistatud vastava 

koolitusala atesteeritud koolitaja või katsekohtunik. 

 2.3  EKL delegaadi valimine. 

 2.3.1  EKL-KKK eestseisus käsitleb tähtaegselt laekunud avaldusi EKL delegaadi 

kandidaatide kohta EKL-KKK eestseisuse koosolekul.  

 2.3.2   EKL- KKK eestseisus peab kutsuma delegaatide kinnitamist käsitlevale EKL – KKK 

eestseisuse koosolekule kõik kandidaadid teavitades neid toimuvast koosolekust vähemalt 14 

päeva ette. 

 2.3.3  EKL – KKK eestseisuse koosolek, kus arutatakse kandidaatide kinnitamist, peab 

olema avalik. 

 2.3.4  EKL-KKK eestseisus valib esitatud kandidaatide seast EKL delegaadi kandidaadi ja 

saadab tema kandidatuuri kinnitamiseks EKL juhatusele. 
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 2.3.5  Kui EKL delegaat loobub volitustest enne tähtaega või kutsutakse tagasi EKL juhatuse 

poolt, siis valib EKL-KKK eestseisus uue EKL delegaadi kandidaadi ja saadab tema 

kandidatuuri EKL juhatusele kinnitamiseks volituste kehtivusega kuni järgmise korralise 

delegaadi määramiseni.  

 3  EKL delegaadi tegevus 

 3.1  EKL delegaadi kohustused ja ülesanded: 

 3.1.1  FCI komisjoni koosolekutel osalemine; 

 3.1.2  FCI komisjoni koosolekutel arutlusele tulevate teemade osas võimalusel eelnevalt 

EKLi poolse seisukoha kujundamiseks antud koolitusalal tegelevate koerajuhtide, koolitajate 

ja katsekohtunikega konsulteerimine;  

 3.1.2.1  Eeskirja muudatusi puudutavates küsimustes korraldab delegaat küsitluse, infopäeva 

või kogub mõnel muul viisil koolitusalal tegelevate koerajuhtide, koolitajate ja katsekohtunike enamuse 

arvamuse;   

 3.1.2.2  Finantsküsimustes küsib delegaat seisukoha EKL juhatuselt. 

 3.1.3  FCI komisjonis toimunud arutelude ja tehtud otsustest teavitamine: 

 3.1.3.1  Delegaat kirjutab artikli avaldamiseks ajakirjas „Koer“; 

 3.1.3.2  Koolitusala reeglite muutumise korral või muu vajaduse korral korraldab delegaat 

infopäeva. 

 3.1.3.3  EKL delegaadil on kohustus informeerida EKL liikmeid koosolekutel toimunud 

aruteludest, kui EKL liikmed tema poole vastava järelpärimisega pöörduvad. 

 3.2  EKL delegaadi kuluhüvitis. 

 3.2.1  EKL delegaadi kulude hüvitamine toimub vastavalt „EKL-KKK eelarvest vahendite 

taotlemise ja kulude hüvitamise protseduurile“ 

 3.2.2  EKL delegaadi lähetuse pikkuseks arvestatakse maksimaalselt: 

- kohalesõit saabumisega eelmisel päeval enne ürituse algust; 

- kutses näidatud ürituse kestus, mis võib sisaldada ka vastava koolitusala 

maailmameistrivõistlusi; 

- tagasisõit lahkumisega hiljemalt järgmisel päeval peale ürituse lõppu. 


