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EESTI ORIENTEERUMISLIIDU 2017. AASTA
LITSENTSIJUHEND
LITSENTSI KATEGOORIAD JA KEHTIVUS
EOL litsentsi kehtivused:
1) Kalendriaasta litsents
EOLi 2017. aasta litsents kehtib 01.12.2016 – 30.11.2017.
2) Ühekordne litsents
EOLi ühekordne litsents kehtib ühel Eesti MV võistlusstardil

Litsentsi hind
Võistlusklass

kuni 31.03.2017

alates 01.04.2017

Ühekordne
litsents

MN21,35,40,45,50,55,60
MN20,MN65+
MN18,MN16,MN14 ja nooremad

€ 12.00
€ 6.00
€ 3.00

€ 14.00
€ 8.00
€ 4.00

€ 7.00
€ 4.00
€ 2.00

Litsentsi hinna määrab vanusejärgne võistlusklass 2017. aastal.

Litsentsi omandamine
2017. aasta litsentsi saab tellida alates 01.12.2016.

Litsentsi tellimine
Kalendriaasta
litsentsi
tellimiseks
tuleb
täita
ankeet
EOLi
koduleheküljel:
(www.orienteerumine.ee/litsents/tellilitsents.php). Täitmisel jälgida ankeedi juures olevat
juhendit. Litsentsi tellimisel tuleb valida litsentsi saaja 2017. aasta hooaja vanusejärgne
võistlusklass ja määrata o-jooksus esindatav EOLi klubi (kui ei ole EOLi klubi liige, siis valida
klubide nimekirjast „-“).
Litsents hakkab kehtima alates päevast, millal litsentsitasu on laekunud Eesti Orienteerumisliidu
pangakontole number EE671010220034030010 SEB või EE972200221002100295
Swedbank.

1)

Kalendriaasta litsentsi tellimise eelduseks on EOLi koodi olemasolu litsentsi omandajal. EOLi
koodi saab tasuta, selleks tuleb täita vastav registreerimisvorm EOLi koduleheküljel
(http://www.orienteerumine.ee/eteenused/tellikood.php). Koodiomanike nimekirja on võimalik
vaadata EOLi koduleheküljelt (http://www.orienteerumine.ee/eteenused).
Kalendriaasta litsentsi kehtivust on võimalik kontrollida EOLi koduleheküljel:
(http://www.orienteerumine.ee/litsents).
2) Ühekordne litsents tellitakse võistlusele registreerimisel ning litsentsitasu makstakse koos
võistluse
osavõtutasuga
korraldajale.
Korraldaja
kannab
litsentsitasu
edasi
Eesti
Orienteerumisliidule.

Litsents hakkab kehtima alates litsentsitasu laekumisest võistluse korraldajale.

Litsentsiomanike õigused
EOL 2017. aasta litsentsiomaniku õigused:
 Osaleda 2017. aasta Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksus, rattaorienteerumises ja
suusaorienteerumises vastavalt iga ala EMV üldjuhendile.
 Saada litsentsi kehtivusperioodil
kolmandate poolte pakkumistele.

soodustusi

EOLi

partneritelt

ja

klubidelt

vastavalt

Kalendriaasta litsents hakkab kehtima alates litsentsitasu laekumisest EOLi pangaarvele ja ei
oma tagasiulatuvat mõju.
Ühekordne litsents hakkab kehtima alates litsentsitasu laekumisest võistlust korraldava klubi
pangaaarvele ja kehtivad vaid sellel võistlusel, millele ühekordne litsents soetati.

Muud
Käesoleva juhendiga määratlemata küsimused ja vaidlused seoses EOLi litsentsidega lahendab
Eesti Orienteerumisliidu juhatus.

