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1 EKL  toetus Eestit FCI  maailmameistrivõistlustel  (MM) esindavatele 

võistkondadele 

 
1.1 Eesti Kennelliidu ja EKL-KKK eesmärgiks on saata MM-ile maksimaalne arv 

võistluspaare eelarves ette nähtud toetuse raames. Toetus jaguneb kaheks: 

1) osavõtuga seotud kulud 

2) registreerimisega seotud kulud. 
 

1.1.1 Osavõtuga seotud kuludena vaadeldakse MM-ile jõudmine, seal viibimine ja tagasi 

tulemine sõltumata kulu liigist, transpordi ajast ja kohalviibimise päevadest. Osavõtu 

kuludeks loetakse ka vajalikud lisavaktsineerimised, vormiriietus, transport, majutus 

(s.h. matkaautod), parkimistasud jne. 

1.1.2 Registreerimisega seotud kuludeks on registreerimise tasud, registeerimisega seotud 

pangakulud, kohapeal tasutud registreerimiseks vajalikud tasud (s.h. varuliikmete 

võimalikud osavõtutasud). 

1.2 FCI MM-i Eesti võistkonna liige ja võistkonna kapten peavad olema EKL liikmed. 

Liikmelisuse kehtivust kontrollib EKL-KKK enne võistkonna ning kapteni EKL juhatusele 

kinnitamiseks esitamist.  

 
2 Toetuse arvestuse kriteeriumid 

2.1 Koolitusala MM-ile saadetava võistkonna maksimaalne suurus on sätestatud FCI 

koolitusalade MM-ile saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudis ja FCI 

Agility Maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglites. 

2.2 Kõikidel aladel loetakse kaptenit võistkonna liikmeks. Agility võistkonnale on ette nähtud 

abikapten alates viiendast võistlejast ning IGP võistkonnale varrukamees alates kolmandast 

võistlejast. Abikapteni ja varrukamehe kaasa võtmine ei ole kohustuslik. 

2.3 Osalemise päevade arvu arvutatakse alates esimese treeningupäeva või veterinaarkontrolli 

eelnevast päevast kuni MM-i lõputseremooniale järgneva päevani. 

2.3.1 Näiteks (IPO 2017): MM-i ametlikud päevad on 14-17. september. Esimene 

treeningpäev toimub 12.09. Päevade arvude arvestuse aluseks on: 11-18.09 ehk 8 

päeva. 

2.4 Võistkonna liikme toetuse määr on 50 eurot päevas. 



2.5 Registreerimisega seotud kuludeks arvestatakse eelarves 120 EUR võistleja kohta. 

 
 

3 Arvestuse tabel 

3.1 Koolitusalade MM-i maksimaalse toetuse arvestuslik tabel (eelarve planeerimiseks): 
 

Ala AG SK IGP IGP-FH IPO-R 

Päevade arv 7 6 8 8 8 

Võistkonna suurus 14 6 7 3 6 

Toetus liikmele ühe päeva kohta 50 50 50 50 50 

Toetus võistkonna liikmetele 4900 1800 2800 1200 2400 

Võistlejate arv 12 5 5 3 5 

Osavõtuga seotud kulud 1440 600 600 360 600 

Maksimaalse toetuse summa 6340 2400 3400 1560 3000 

 

 
4 Reaalse toetuse arvestus ja väljamaksmine 

4.1 EKL-KKK eestseisus esitab enne MM-ile sõitu EKL juhatusele kinnitamiseks koos 

võistkonna liikmete nimekirjaga koos ka hüvitamisele kuuluva summa vastavalt punktile 

3.1. arvestades, et konkreetse MM-i toetuse määr sõltub võistkonna liikmete tegelikust 

arvust. 

4.2 Reaalsed registreerimisega seotud kulud kaetakse kogu summa ulatuses. 

4.3 Võistkonna kapten esitab: 

4.3.1 EKL-KKK eestseisusele kuluaruande, mis sisaldab kokkuvõtlikku tabelit toetuse 

kogusumma kasutamise kohta ja milles on välja toodud iga võistkonna liikme nimi, 

pangakonto number ja isikule väljamakstav toetuse summa. 

4.3.2 EKL-KKK eestseisusele  võistkonna kuludokumendid käesoleva dokumendi punktide 2.4 

ja 3.1 raames nimetatud toetuse ulatuses. Kuludokumentide esitamisel tuleb lähtuda käesoleva 

dokumendi punktis 1.1.1 kirjeldatud osavõtu kulude loetelust, kuid eelistada tuleks majutusega 

seotud (hotell, motell, camping jne) kuludokumente.  

4.3.3. EKL büroole artikli ajakirja „Koer“. 

4.4 EKL-KKK eestseisus edastab kuluaruande koos kuludokumentidega EKL raamatupidajale. 

Toetuse summad kantakse otse iga võistkonna liikme pangakontole.  

4.5 Võimalikud erandjuhud käsitletakse nende tekkimisel ja need kinnitatakse EKL-KKK 

eestseisuse ettepanekul EKL-i juhatuse otsusega. 


