
Lisa 2. Eesti Tantsuspordi Liidu finantskorraldus. 

1. Sisseastumis- ja liikmemaksud  

(1) ETSLi sisseastumismaksu suurus on 1 miinimumpalk. 

(2) ETSLi jooksva aasta liikmemaksu suurus on 0,5 miinimumpalka. 

(3) (3) ETSL liikmekandidaadi administreerimistasu suurus on 0,25 miinimumpalka aastas. 

(4) ETSLi liikmeks astumisel alates jooksva aasta 01. juulist on poole aasta liikmemaksu suurus  50% 

jooksva aasta liikmemaksu suurusest. 

 

2. Võistluste korraldusõiguse maksud  

(1) Eesti meistrivõistluste korraldusõiguse tasu suurus on kuni 640 (kuussada nelikümmend) eurot. 

(2) Eesti karikavõistluste korraldusõiguse tasu suurus on järgmine: 

1) E klassi etapp 50 eur; 

2) D klassi etapp 50 eur; 

3) C klassi etapp 50 eur; 

4) B klassi etapp 25 eur; 

5) Vaba klassi etapp 50 eur; 

6) Noored E-, D- klassi, Täiskasvanute E-, D-klassi ning Seenioride (sisaldab ka N+TK algajad 

ja Seeniorid algajad) etapp 25 eur. 

(3) Klubivõistluste korraldusõiguse tasu suurus on 100 (ükssada) eurot, kui samal päeval toimub EKV 

etapp mistahes klassile, siis on klubivõistluse korraldusõiguse tasu suurus 50 (viiskümmend) eurot. 

(4) Kui korraldatakse klubivõistlus ainult Noored algajad, E, D, Täiskasvanud algajad, E,D, Seenioride 

klassidele, siis on korraldusõiguse tasu suurus 25 eur. 

(5) Ainult algajate klassidega võistluse korraldamisel kuni 50 (viiskümmend) eurot. 

 

3. Võistluste liikmemaksud  
Võistluste liikmemaksude ülempiirid on järgmised: 

(1) Meistrivõistlused: sõltumata tantsupaari võistlusklassist – 20 eurot tantsupaar; 

(2) Kõik teised võistlused: 

 1) A2, A4 ja A6 klassid 8 eurot tantsupaar; 

 2) Kõik teised klassid 10 eurot tantsupaar tantsuliigilt; 

(3) Kui konkreetse vanuserühma võistlus korraldadakse WDSF karikaetapina, siis võistluse liikmemaks 

on Eesti paaridele TK ja Seenioride vanuserühmas kuni 40 eurot tantsuliik ja teistele vanuserühmadele 

kuni 30 eurot tantsuliik. 

 

4. Tantsijate registrisse kandmise liikmemaksud 
(1) Tantsijate registrisse kandmise liikmemaksude eest esitab ETSL sekretariaat arve ETSLi liikmele, 

mille alusel toimub tasumine. 

Tantsijate registrisse kandmise liikmemaksu suurused on vastavalt Tantsija võistlusklassile järgmised: 

1) A2-A4 klass         tasuta; 

2) A6 klass         10 eurot; 

3) E kuni S-klass        30 eurot; 

4) E kuni S-klass (alustades võistlemist jooksva aasta 1.juulist)   15 eurot; 

5) E-klass (jätkates võistlemist pärast A6-klassi I poolaastal)   20 eurot; 

6) E-klass (jätkates võistlemist pärast A6-klassi alates 01.juulist)  10 eurot. 



5. Treenerite jooksva aasta liikmemaksud  
Treenerite registri jooksva aasta liikmemaksud on: 

1) Tantsuõpetaja liikmemaks        50 eurot 

2) EKR 3 abitreeneri (endine 1 tase) liikmemaks     30 eurot 

3) EKR 4 Nooremtreeneri liikmemaks (endine 2 tase)     35 eurot 

4) EKR 5 Treeneri liikmemaks (endine 3 tase)      45 eurot 

5) EKR 6 Vanemtreeneri liikmemaks (endine 4 tase)     50 eurot 

6) EKR 7 Meistertreeneri liikmemaks (endine 5 tase)     60 eurot 

7) Auliige tasuta 

 

6. Kohtunike jooksva aasta liikmemaksud  
Kohtunike registri aastased liikmemaksud on järgmised (1.jaan – 31.dets): 

1) WDSFi rahvusvahelise kategooria kohtuniku liikmemaks WDSFi kehtestatud hinna alusel 

2) A-kategooria kohtuniku liikmemaks 60 eurot 

3) B-kategooria kohtuniku liikmemaks 50 eurot 

4) C-kategooria kohtuniku liikmemaks 45 eurot 

5) D-kategooria kohtuniku liikmemaks 40 eurot 

6) E-kategooria kohtuniku liikmemaks 35 eurot 

 

7. Kohtunike töötasu minimaalmäärad  
(1) Kohtunik on õigustatud saama tehtud töö eest tasu. 

(2) Tööaega võistlustel arvestatakse vastavalt kohtunikuga eelnevalt kokkulepitud võistluse alguse 

ajale, kuni kohtuniku tööpäeva lõpuni (ilma vahepause välja arvestamata). 

(3) Peakohtuniku neto töötasu minimaalmäärad (tasu ei tohi olla madalam sama kategooriaga 

hindekohtuniku sama võistluse päeva tasust): 

1) Meistri- ja maavõistlustel       105 eurot/päev 

2) Karikavõistlustel        65 eurot/päev 

3) D- kuni S-klassi stardigruppidega klubivõistlustel    65 eurot/päev 

4) Kuni E-klassi stardigruppidega klubivõistlustel    65 eurot/päev 

(4) Hindekohtuniku neto töötasu minimaalmäärad: 

1) E-kategooria kohtunik       6 eurot/tund 

2) D-kategooria kohtunik       7 eurot/tund 

3) C-kategooria kohtunik       8 eurot/tund 

4) B-kategooria kohtunik       9 eurot/tund 

5) A-ja rahvusvahelise kategooria kohtunik     10 eurot/tund 


