
KONKURSS

Eesti Discgolfi Liit kuulutab välja konkursi koondise kapteni leidmiseks. Kapten on
koondisega seotud kahel aastal, koordineerides koondise tegevust muu hulgas
2022. aasta Tiimide MM-il ning 2023. aasta EM-il.

Kohustused

Koondise kapten:

1. Tegutseb EDGL-i, koondise ja Eesti esindamise huvides vastutustundlikult ja
hoolivalt.

2. Osaleb aktiivselt koondise moodustamise protsessis, muu hulgas
2.1. kontrollib, et kõik asjakohased tulemused oleksid kajastatud automaatselt

genereeritud koondise pingereas dgmtrx keskkonnas;
2.2. hindab koondise kandidaate nii tulemuste kui mentaalse valmisoleku

võtmes.
3. Korraldab koondisele laagreid jm asjakohaseid üritusi võistlusteks

ettevalmistamiseks, meeskonna ühendamiseks, koondise lähetuse toetuseks
jmt.

4. Vastutab infovahetuse eest, muu hulgas
4.1. jälgib erinevaid eelpool nimetatud võistlustega seotud tähtaegu ja tagab

info liikumise mõlemas suunas;
4.2. tagab info liikumise EDGL-i ning koondise ja selle kandidaatide vahel;
4.3. edastab koondisesse pääsenud sportlastele vastavasisulise kirjaliku teate.

5. Reisib koondisega:
5.1. tiimide MM-ile 2022. aastal;
5.2. EM-ile 2023. aastal;
5.3. osaleb soovi ja kriteeriumitele vastamise korral koondise liikmena

eelnimetatud võistlustel;
5.4. on vajadusel valmis olema juuniormängija vastutusisik.

6. Annab aru EDGL-i juhatusele, muu hulgas
6.1. esitab kuludokumendid mõistliku tähtajaga;

https://discgolfmetrix.com/edgl/koondis.php


6.2. koostab ametiaja lõppemisel üleandmisdokumendi, milles on
ametikohustuste kirjeldus ehk alus järgmise kapteni valimiseks; lisaks
tähelepanekud ja soovitused järgmisele kaptenile.

Õigused

Koondise kaptenil on õigus:

7. Sõlmida EDGL-iga leping ametikohustuste täitmiseks.
8. Esitada spordi-tehnilisele komisjonile omapoolsed koondise kandidaadid.
9. Saada EDGL-i poolt kapteni riietus.

10. Pääseda ligi kõigile ametikohustuste täitmiseks vajalikele dokumentidele.
11. Esitada EDGL-ile vajadusel kuludokumendid, mis on seotud koondise kapteni

kohustuste täideviimisega.
12. Saada ametikohustuste täitmise eest tasu enda korraldatud ürituste

majanduslikult eduka täideviimise korral.
13. Vajadusel nimetada endale asendusisiku, kes täidab ametikohustusi

põhjendatud takistuste või eelneva kokkuleppe korral.

Kandideerimiseks saada kiri aadressile info@discgolfiliit.ee, sisus kirjelda oma
discgolfialast tausta ning lisa ka lühidalt enda nägemus kapteni tegevustest järgneval
kahel hooajal. Kandideerimise tähtaeg on 21.03.2022.

Sobivate kandidaatidega toimub vestlus kapteni valimiseks moodustatud
komisjoniga, kelle hulgas on EDGLi juhatuse ja STK liikmeid ning mängijaid.
Komisjoni eelistatud ja esitatud kandidaat kuulub kinnitamisele juhatuse poolt.

Koondise kapten asub ülesandeid täitma esimesel võimalusel peale tema kapteniks
kinnitamist ning on koondisega seotud kõige vähem kuni 2023. aasta EM-ilt
naasemiseni.
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