
Eesti Ujumisliidu sümboolika ja rahvuskoondise rõivastuse kasutamise kord 

 Eesti Ujumisliidu logo 

1. Eesti Ujumisliidu sümboliks on Eesti Ujumisliidu logo. 

2. Eesti Ujumisliidu logoks on modifitseeritud ringjooned, mille sees on tähekombinatsioon EUL, 

pukilt startiva sportlase kujutis ning lainetena veepiir ja mille välisküljel on tekst ’Eesti Ujumisliit  

Estonian Swimming Federation’ (kujutatud lisas 1). 

Logo kasutamine 

3. Eesti Ujumisliidu logo kasutatakse Eesti Ujumisliidu poolt korraldatud sündmustel (sh võistlustel), 

samuti Eesti Ujumisliidu poolt välja antud trükistel, infomaterjalidel ja 

kommunikatsioonivahenditel (sh elektroonilistel), vormidel. 

4. Muudel juhtudel on Eesti Ujumisliidu logo kasutamine lubatud vaid Eesti Ujumisliidu kirjalikul 

loal.  

5. Eesti Ujumisliidu logo kasutamisel vastava loata või Eesti Ujumisliidu, ujumise või sportlaste 

mainet kahjustaval viisil on Eesti Ujumisliidul õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise 

lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist. 

Logo vorm 

6. Eesti Ujumisliidu logo elementide ja nende omavahelised proportsioonid on muutumatud ning 

peavad säilima mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt deformeerida ega 

ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada. 

7. Eesti Ujumisliidu logo vähendamisel peab tekst ’Eesti Ujumisliit  Estonian Swimming Federation’ 

olema loetav. 

Lubatud värvivalikud 

8. Eesti Ujumisliidu logo põhivärv on kas tumesinine (värvikood: Pantone 301; RGB: 0-75-135; 

CMYK: 100-54-4-19) või helesinine (värvikood: Pantone 306; RGB: 0-181-226; CMYK: 75-0-0-

0). 

9. Eesti Ujumisliidu logo kasutatakse üldjuhul kas: 

a. tumesinisena valgel taustal; 

b. helesinisena valgel taustal; 

c. valgena tumesinisel taustal. 

10. Kui punktis 9 nimetatud värvikombinatsioone ei ole võimalik või ei sobi kujunduslikult kasutada 

või kui kommunikatsioonivahendi funktsioon nõuab sinisest erinevat värvi, võib erandkorras Eesti 

Ujumisliidu logo kasutada ka: 

a. mustana valgel või heledal taustal; 

b. valgena mustal või tumedal taustal; 

c. muu tumeda värvina valgel või helehallil taustal. 

11. Eesti Ujumisliidu logo ei ole taustavärvist sõltumata lubatud kasutada ühegi heleda värvina välja 

arvatud põhivärvi helesinine või valge.   

12. Eesti Ujumisliidu logo värv tohib olla ainult täisvärv. Eesti Ujumisliidu logo ei tohi olla 

mitmevärviline ega sisaldada ühtegi värviefekti, sh värviüleminekuid. 

13. Eesti Ujumisliidu logo värvivalik peab olema selline, et logo eristub selgelt taustast ja tekst ’Eesti 

Ujumisliit  Estonian Swimming Federation’ on raskusteta välja loetav. 



Eesti Ujumisliidu rahvuskoondise rõivastus 

14. Eesti Ujumisliidu  rahvuskoondise rõivastuseks loetakse kõiki Eesti Ujumisliidu poolt läbi aegade 

välja antud Eesti Ujumisliidu või rahvuskoondise sümboolikaga riietust ja võistlusvahendeid, 

sealhulgas särke, dresse, ujumismütse, esindusrõivaid. Rahvuskoondise sümboolika ja kujundus 

võib hooajati erineda, kuid sisaldab tavaliselt Eesti Ujumisliidu logo, teksti „Eesti“ / „Estonia“ või 

Eesti rahvuslipu kujutist. 

15. Eesti Ujumisliidu rahvuskoondise rõivastus ja võistlusvahendid väljastatakse üldjuhul koondise 

liikmetele, kes lähevad esindama Eestit rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. Koondise liikmetele 

jagatav esemete kogus ja liigid võivad hooajati erineda. 

Rahvuskoondise rõivastuse kasutamine 

16. Rahvuskoondise rõivastus ja võistlusvahendid on esmajärjekorras mõeldud kasutamiseks 

rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, kuid on lubatud kasutada ka muudel võistlustel ja teistel sobilikel 

sündmustel tingimusel, et järgitakse käesolevat kasutuskorda. 

17. Rahvuskoondise sümboolikaga rõivastust ja võistlusvahendeid võivad kasutada ka isikud, kes ei 

kuulu rahvuskoondisesse (sh endised koondise liikmed) tingimusel, et järgitakse käesolevat 

kasutuskorda. 

18. Kõigil rahvusvahelistel võistlustel on sportlastel, treeneritel ja teistel Eesti võistkonna esindajatel 

koondise rõivastuse olemasolul soovitatav kanda ja kasutada rahvuskoondise rõivastust ja 

võistlusvahendeid.  

19. Rahvuskoondise sümboolikaga rõivastuse kandja on kohustatud käituma korrektselt ja viisakalt 

vastavalt üldistele käitumis- ja viisakusnormidele. Keelatud on käituda viisil, mis võib kahjustada 

Eesti Ujumisliidu, ujumise, spordi või rahvuskoondise mainet. Kategooriliselt on keelatud 

rahvuskoondise sümboolikaga rõivastuses viibida joobeseisundis. 

20. Rahvuskoondise rõivastus peab kandmisel välja nägema puhas ja korrektne. Keelatud on kanda 

halvasti lõhnavat, liigselt kulunud või rikutud koondise rõivastust.  

21. Rahvuskoondise sümboolikaga rõivastust ei ole lubatud anda või müüa kolmandatele isikutele. 

Keelatud on rahvuskoondise sümboolikaga rõivastuse andmine taaskasutuskeskustesse või riiete 

kogumise punktidesse, mille tagajärjel võivad rõivad sattuda kolmandate isikute kasutusse.  

22. Kasutuskorra rikkumisel on Eesti Ujumisliidul õigus rahvuskoondise sümboolikaga rõivastus või 

võistlusvahendid tagasi võtta ning keelata korda rikkunud isikul rahvuskoondise sümboolikaga 

rõivastuse või võistlusvahendite kandmine ja kasutamine. Ränga rikkumise ja mainekahju 

tekitamise korral võib Eesti Ujumisliit karistada rikkujat võistluskeelu või litsentsi äravõtmisega 

määratud või määramata perioodiks.  

  



Lisa 1. Eesti Ujumisliidu logo 

 


