
Spordikodakondsus, Eesti rekordid ja meistritiitlid. 
 
1. Eesti spordikodakondsus  

 
2.1 Eesti spordikodakondsus saab alguse rahvusvahelisel võistlusel esmakordse 

osalemisega Eesti koondise või delegatsiooni eest. 
 
2.2 Eesti spordikodakondsuse tingimused: 

2.2.1. Sportlasel peab olema Eesti kodakondsus (Eesti pass).                                               
2.2.2. Sportlane peab olema Eesti Ujumisliidu liikmesklubi liige ja tal peab olema Eesti 
Ujumisliidu litsents. 
 2.2.3. Eestis alaliselt mitte elav või topelt kodakondsusega sportlane peab isikliku 
avalduse (spetsiaalse vormi) alusel teavitama Eesti Ujumisliitu enda 
spordikodakondsuse valikust. 
2.2.4. Vastava avalduse saamisel teeb Eesti Ujumisliit FINA-sse järelpärimise sportlase 
spordikodakondsuse staatuse kohta. 
2.2.5. Eesti Ujumisliit teavitab ka sportlase alalise elukoha järgse riigi 
ujumisliitu/välisklubi vastava avalduse saamisest. 

 
2.3 Kui sportlane esindab võistlustel oma (välis)klubi ega võistle Eesti koondise või 
delegatsiooni eest, siis tema osas punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud tingimused ei rakendu. 
 

2. Eesti rekordite (noored, juuniorid, absoluut) püstitamise õigus. 
 
3.1 Eesti rekordit saab püstitada ainult Eesti spordikodakondsusega sportlane.   
 
3.2 Eesti rekordit teateujumises saab püstitada võistkond, mille kõik liikmed on Eesti 
spordikodakondsusega sportlased. 

 
3. Eesti meistritiitli (noored, juuniorid, absoluut) õigused. 

 
4.1 Eesti meistriks saab tulla Eesti kodakondsusega sportlane. 
 
4.2 Eesti meistriks teateujumises saab tulla võistkond, mille kõik liikmed on Eesti 
kodakondsusega. 
 
4.3 Lahtiste Eesti meistrivõistluste korral arvestatakse EMV arvestuses kohti ja punkte 
ainult Eesti kodakondsusega sportlaste vahel. Välisvõistlejate võimalik edasipääs 
poolfinaal- ja finaalujumistesse, kohtade arvestus ja autasustamine reguleeritakse 
võistlusjuhendis. 
 
 
 
 
 
 
 



LISAINFO 
 
Spordikodakondsus ja selle muutmine FINA reeglite järgi. 
https://www.fina.org/sites/default/files/logo_fina_general_rules_as_approved_by_the_ec_on_22.07.2017_final_4.pdf 

 
Spordikodakondsus saab alguse esmakordse osalemisega ükskõik millisel    rahvusvahelisel 
võistlusel konkreetse riigi eest, olenemata vanusest. 
GR 2.1 A competition organised by a National Federation, Regional Body or Club in which 
other FINA recognised Federations, Clubs or Individuals participate, shall be regarded as an 
International Competition. 

Rahvusvaheliseks võistluseks nimetatakse võistlust, mida korraldab rahvuslik alaliit, 
piirkondlik organ või klubi, ja kus saavad osaleda ka kõik teised FINA tunnustatud 
alaliidud, klubid või üksikisikud. 
 

GR 2.5 When a competitor or competition official represents his/her country in a    
competition, he/she shall be a citizen, whether by birth or naturalisation, of the nation 
he/she represents, provided that a naturalised citizen shall have lived in that country for at 
least one year prior to that competition. Competitors, who have more than one nationality 
according to the laws of the respective nations must choose one “Sport Nationality”. This 
choice shall be exercised by the first representation of the competitor for one (1) of the 
countries. 

Kui sportlane esindab võistlustel oma riiki, peab ta olema selle riigi kodanik kas 
sünnijärgselt või saanud kodakondsuse naturalisatsiooni teel, lisatingimusega, et 
naturalisatsiooni käigus kodakondsuse saanud isik peab olema selles riigis elanud 
vähemalt ühe aasta enne võistlemist. Sportlane, kellel on rohkem kui üks 
kodakondsus, peab valima ühe spordikodakondsuse. Selle määrab esimesel võistlusel 
esindatav riik. 

 
Following FINA Rule GR 2.5, when a Competitor choose one "Sport Nationality", the    choice 
shall be exercised by the first representation of the competitor for one (1) of the countries. 
Hence, if you can only have one "Sport Nationality", you can only set national records for the 
"Sport Nationality" chosen. 

Kui sportlane on valinud spordikodakondsuse või see on rakendunud pärast esimest 
riigikoondise eest võistlemist rahvusvahelisel võistlusel, siis loetakse ka kõik rekordid 
vastava riigi omaks. 

 
Spordikodakondsuse muutmine toimub vastavalt FINA reeglitele. 
GR 2.6 Any competitor or competition official changing his sport nationality from one    
national governing body to another must have resided in the territory of and been Under    
the jurisdiction of the latter for at least twelve months prior to his first representation for 
the country. 

Sportlane, kes soovib oma spordikodakondust muuta, peab enne uue riigi esimest 
esindamist olema tõendatavalt elanud ja viibinud uue riigi territooriumil vähemalt 
kaksteist kuud. 

 
GR 2.6.2 Proof of Jurisdiction 

4) Applicants cannot represent any of the countries during the “transfer period” 
      Üleminekuperioodi jooksul ei tohi sportlane esindada ühtegi riiki. 


