
                 

 

                                Eesti Saalihoki Liidu distsiplinaarkoodeks 

 

 

I Üldsätted 

1.1 Üldine 

1.1.1 Saalihokivõistlustel osalevad klubid/võistkonnad, nende mängijad, treenerid, esindajad ja 

abilised, klubide ning alaliidu liikmed ja ametlikud isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse 

ja sportlikkuse printsiipe järgides. 

1.1.2 Klubid/võistkonnad on vastutavad oma mängijate, treenerite, esindajate, abiliste, ametlike 

isikute, liikmete, toetajate, pealtvaatajate ning kõikide nende isikute käitumise eest, kes täidavad 

mängul klubi poolt määratud kohustusi. 

1.1.3 Korraldav klubi/võistkond on vastutav avaliku korra kindlustamise ja hoidmise eest ning 

pealtvaatajate turvalisuse tagamise eest nii võistluspaigas kui ka selle vahetus läheduses enne mängu, 

mängu ajal ning pärast mängu.  

1.2. Distsiplinaarkomisjoni  mõiste 

1.2.1 Eesti Saalihoki Liidu (edaspidi ESHL) distsiplinaarkomisjon (edaspidi DK) on ESHL 

distsiplinaarkoodeksist, mängureeglitest, rahvusvahelise ja kohaliku alaliidu põhikirjadest, juhend- ja  

normdokumentidest lähtuv ühiskondlikel alustel tegutsev füüsilistest isikutest organ.  

1.2.2 DK on oma otsustes sõltumatu iseseisev organ.  Selle esimees ja liikmed alluvad ESHL poolt 

välja antud juhend- ja normdokumentidele. 

1.2.3 DK pädevuses on võtta tarvitusele distsiplinaarmeetmeid. 

1.2.4 Distsiplinaarmeetmeid rakendatakse sanktsioonidena toime pandud distsiplinaarrikkumiste 

korral. 

1.2.5 DK võtab vastu otsuseid ESHL distsiplinaarkoodeksile, juhend- ja normdokumentidele, 

eelkõige Eesti meistrivõistluste juhendile ning mängureeglitele toetudes. 

1.2.6 DK otsused kuuluvad kohustuslikus korras täitmisele klubide/võistkondade, mängijate, 

treenerite, esindajate ja teiste seonduvate isikute poolt. 



1.2.7 Juhul kui distsiplinaarkoodeks või teised reeglid ei näe ette tingimusi antud konkreetse 

juhtumi lahendamiseks, võetakse otsus vastu üldisi õigluse ja õiguse printsiipe järgides ning DK liikmete 

südametunnistusele toetudes. Rakendatud sanktsioon peab olema vastavuses toime pandud 

distsiplinaarrikkumise iseloomu ja raskusastmega. 

II DK määramise kord 

2.1 DK liikmed määratakse ESHL juhatuse poolt määramata tähtajaks. Komisjon koosneb 3- liikmest 

(s.h. esimees) ning vajadusel on DK- l õigus komisjoni erapooletute nõuandjatega suurendada.  

2.2 DK liikme tagasiastumise soovi korral esitab DK liige sellekohase avalduse ESHL juhatusele. 

Juhatus vaatab avalduse läbi ning annab vastuse 1 kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates. 

Avalduse rahuldamise korral määrab  ESHL juhatus tagasi astunud liikme asemele uue liikme. 

III Komisjoni töökorraldus 

3.1 DK kutsutakse kokku pärast toimunud intsidente iga konkreetse või mitme küsimuse 

lahendamiseks. Komisjoni kutsub kokku DK esimees (või selleks esimehe poolt määratud komisjoni liige), 

teatades istungi toimumise vormi, aja ning koha kõikidele komisjoni liikmetele telefoni või e-maili teel. 

Kõik DK liikmed peavad istungi toimumisest olema informeeritud õigeaegselt.  

3.2 DK istungit juhib komisjoni esimees või tema poolt määratud komisjoni liige. 

3.3 DK on otsustusvõimeline, kui osalevad 3 komisjoni liiget (s.h. komisjoni esimees). 

3.4 DK otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 

komisjoni esimehe hääl. 

3.5 DK võib teha otsuseid ka telefoni ja e-posti teel tingimusel, et kõik liikmed on varustatud piisava 

informatsiooniga arutusel oleva küsimuse kohta. 

3.6 DK liige tohib osaleda DK istungil, kuid ei tohi osa võtta hääletamisest, kui käsitletav juhtum 

puudutab vahetult teda või klubi, kellega ta seotud on.  

3.7 Distsiplinaarmeetmete kohaldamisel on aluseks kirjalik materjal: mänguprotokollid, kohtunike, 

lauakohtunike, vaatlejate aruanded, seletused, ettekanded jms.  Komisjon võib nõuda oma kasutusse ka 

teisi vajalikke materjale, k.a. videosalvestused.   

3.8 ESHL esindaja, kelleks on meistrivõistluste peakohtunik või tema assistent, saadab 

distsiplinaarrikkumise juhtumi puhul DK- le esimesel võimalusel kohtunike raportid ja juhul kui on 

laekunud, siis intsidendis osalenud poole või poolte seletused, samuti  informeerib vähemalt 48 tundi 

enne DK istungit asjasse puutuvaid isikuid istungi toimumisest. Asjassepuutuvatel isikutel on võimalus 

esitada DK-le täiendavaid seletusi ja muid materjale kuni 24 tundi enne istungi algust.  



3.9 Vajadusel võib DK komisjoni istungile kutsuda ja ära kuulata intsidendis osalenud pooled või 

nõuda nendelt kirjalikku seletust.  Samuti võib DK istungile kutsuda ja ära kuulata kohtunikke, 

lauakohtunikke, mängu vaatlejaid või nõuda neilt kirjalikku lisamaterjali. 

3.10 DK koostab istungi protokolli ning formuleerib vastu võetud otsuse kirjalikult, mille väljavõte 

edastatakse ESHL esindajale kohe pärast otsuse vastu võtmist meili või kirja teel. 

3.11 ESHL esindaja väljastab intsidendis osalenud pooltele kirjaliku väljavõtte otsusest 3 päeva 

jooksul otsuse vastu võtmise päevast arvates meili ja/või kirja teel.  

3.12 Juhul kui intsidendis osalenud poolte esindajad võtavad asja arutamisest osa, teeb DK neile 

otsuse teatavaks suuliselt. 

3.13 DK võib avalikustada oma otsused ka intsidendis mitte osalenud pooltele. Avalikustamise viisi 

määrab kindlaks DK (kirjad klubidele, ajakirjandus). Üldjuhul avaldatakse otsused ESHL kodulehel. 

IV Üldiselt kohaldatavad distsiplinaarmeetmed DK poolt 

4.1 DK lähtub karistusasjade käsitlemisel Eesti meistrivõistluste juhendi punktidest 21-24, millest DK 

poolt  klubide ja võistkondade suhtes kohaldatavad distsiplinaarmeetmed on järgmised: 

4.1.1 hoiatus; 

4.1.2 rahatrahv ; 

4.1.3 mängutulemuse tühistamine; 

4.1.4 eemaldamine käimasolevatest võistlustest; 

4.2 DK lähtub karistusasjade käsitlemisel Eesti meistrivõistluste juhendi punktidest 21-24, millest DK 

poolt  füüsiliste isikute suhtes kohaldatavad distsiplinaarmeetmed on järgmised: 

4.2.1 hoiatus; 

4.2.2 võistlus- või tegutsemise keeld; 

4.2.3 rahatrahv; 

4.2.4 tegutsemisõiguse peatamine (kohtunikud jt võistluste läbiviimisega seotud isikud) 

4.3 Kõiki käesoleva põhimääruse punktis 4 ettenähtud karistusi võib omavahel ühitada. 

4.4 Distsiplinaarikkumiste korral, mille suhtes distsiplinaarmeetmete rakendamine tuleneb Eesti 

meistrivõistluste juhendist, saadab ESHL esindaja vastavasisulised teated välja ilma DK otsuseta. DK võib 

selliste rikkumiste puhul rakendada lisaks juhendis ette nähtud karistustele täiendavaid karistusi. 

4.5 Mängukeeld tähendab, et karistatud mängija ei tohi osaleda mängus, olla kantud 

mänguprotokolli ega viibida mängu ajal vahetusmängijate alas. 



4.6 Mängu juhendamise keeld tähendab, et karistatud isik ei tohi viibida enne mängu, mängu ajal, 

vaheaegadel ja peale mängu väljakul, ega võistkonna riietusruumis ning ei tohi juhendada mistahes viisil 

võistkonda ja selle mängijaid. 

4.7 Tegutsemisõiguse peatamine tähendab, et karistatud kohtunik ei tohi karistuse lõppemiseni ESHL 

poolt korraldatud mänge juhtida ja teised kaasatud isikud olla seotud võistluste läbiviimisega. 

4.8 Mängukeeld ja mängu juhendamisel viibimise keeld, mis jäävad hooaja lõppedes kandmata, 

kanduvad edasi järgmisse hooaega samasse sarja või võistlusele, kui DK ei ole otsustanud teisiti. 

4.9 Rahatrahvi minimaalseks suuruseks on 50 eurot. 

V Põhilised rikkumised 

5.1. Automaatselt rakendatavad karistused vastavalt mängureeglitele 

5.1.1 Mängukaristus I – karistatud mängija/isik peab minema koheselt riietusruumi ega tohi enam 

mängust osa võtta. Lisakaristust ei määrata. 

5.1.2 Mängukaristus II - karistatud mängija/isik peab minema koheselt riietusruumi ega tohi enam 

mängust osa võtta. Lisaks jätab karistatud isik automaatselt vahele 1 mängu ning on kohustatud tasuma 

ESHL- le rahatrahvi summas 50 eurot. 

5.2. DK otsust vajavad lisakaristused 

5.2.1 Mängukaristus III - karistatud mängija/isik peab minema koheselt riietusruumi ega tohi enam 

mängust osa võtta. Lisaks jätab karistatud isik automaatselt vahele 1 mängu ning on kohustatud tasuma 

ESHL- le rahatrahvi summas 50 eurot. Mängu kohtunikel tuleb esitada raport esimesel võimalusel ning 

DK otsustab selle põhjal täiendava karistuse, kaasa arvatud täiendava rahatrahvi, määramise või mitte 

määramise osas.  

5.2.2 Juhul kui on tekkinud kahtlus ESHL spordieetika koodeksi rikkumises, tuleb DK- le esitada 

esimesel võimalusel avaldus/raport koos kõikvõimalike tõendus- ja lisamaterialidega (s.h. tunnistajate 

avaldused, mänguprotokollid, videosalvestused jne). 

VI Karistuse määramine, jõustumine ja kehtivusaeg 

6.1 Karistuste määramisel võetakse arvesse kõiki kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. 

6.2 Korduv distsiplinaarrikkumine on raskendavaks asjaoluks. Korduvaks distsiplinaarrikkumiseks 

loetakse juhtumit, kus distsiplinaarmeetmeid tuleb üksikisiku või klubi vastu uuesti tarvitusele võtta 

kolme aasta jooksul esimesest rikkumisest arvates. 

6.3 DK poolt klubidele ja üksikisikutele määratud karistused jõustuvad koheselt pärast karistuse 

väljakuulutamist ning kehtivad DK poolt vastu võetud otsuses ette nähtud ajani. 



6.4 Diskvalifitseeritud mängija on kohustatud mängu vahele jätma esimesel järgneval mängul, kus tal 

oleks võimalus osaleda. Juhul, kui karistatud mängijal on võimalus kaasa mängida Eesti ametlike 

tiitlivõistluste erinevates liigades, määrab DK oma otsusega, millises liigas tuleb mäng vahele jätta.  

6.5 Määratud rahatrahv tuleb tasuda ESHL pangakontole A/A EE532200221010439110 hiljemalt 10 

kalendripäeva jooksul alates karistuse määramisest, kuid enne järgmist võistlust/mängu. 

6.6 Klubi/võistkond on vastutav DK poolt  määratud rahatrahvi õigeaegse tasumise eest ja selle eest, 

et DK poolt määratud karistus täide viidaks.  

6.7 Rahatrahvi mitteõigeaegse tasumise ning määratud karistuse mittekorrektse kandmise korral on 

DK-I õigus võtta tarvitusele uued distsiplinaarmeetmed (s.h. mängija/klubi eemaldamine võistlustest 

kuni trahvi tasumiseni) 

VII Protestide käsitlemine 

7.1 Protesti esitamise korral lähtub DK Eesti meistrivõistluste juhendi punktist 19. 

7.2 Protest, mis ei ole fikseeritud mängu protokollis või ei ole esitatud õigeaegselt, arutamisele ei 

kuulu.  

7.3 Protestide arutlusele võtmiseks tuleb maksta kautsjon 50 eur.  Protesti rahuldamisel summa 

tagastatakse. 

7.4 Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise 

õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis 

mängutulemust mõjutas. 

7.5 Proteste ei saa esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu. 

7.6 Protesti esitamine mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis 

vastava mängija isiku suhtes. 

7.7 Protesti sisseandja on kohustatud protestiga otseselt seotud dokumendid saatma ka 

vastaspoolele, et vastaspool saaks koostada asjasse puutuva omapoolse selgituse. 

VIII Apelleerimine 

8.1 DK tehtud otsuste peale on õigus edasi kaevata ESHL juhatusele.  Juhul  kui ESHL juhatus  DK 

otsust ümber ei vaata,  võib vastavalt Eesti meistrivõistluste juhendi punktile 24.2 teha edasikaebamise 

ESHL üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik. 


