Kinnitatud Eesti Maleliidu üldkoosolekul 2.07.2018

MITTETULUNDUSÜHING EESTI MALELIIT
(registrikood 80023498)
EETIKAKOODEKS
I.

ÜLDINE

1. Mittetulundusühingu Eesti Maleliit (edaspidi: EML) eetikakoodeksi (edaspidi:
Eetikakoodeks) eesmärk on kehtestada käitumisreeglid, mis on kohustuslikud kõigile
malehuvilistele.
2.
Malehuvilised on käesoleva koodeksi mõistes EML töötajad ja funktsionäärid, EML
liikmesklubid, nende juhtkonnad ja liikmed, kõik malemängijad, treenerid, kohtunikud,
võistluste korraldajad, lapsevanemad, sponsorid ja teised maletreeningute, malevõistluste ja
-ürituste korraldamisega seotud isikud.
3. Malehuvilistel tuleb Eetikakoodeksit järgida nii eraviisiliselt malet mängides kui
võistlustel ja muudel maleüritustel Eestis ja välismaal.

ka

4. Eetikakoodeks põhineb eeldusel, et kõik Malehuvilised järgivad malet mängides ja malega
seotud üritustel osaledes või neid korraldades kehtivaid rahvusvahelisi ja kodumaiseid
malereegleid ning traditsioonilisele spordiliikumisele ja sportlikule tegevusele omaseid
spordimehelikkuse põhimõtteid: ausat võistlust, sportlastevahelist sõprust ja spordiliikumise
vabatahtlikkust.
5. Kõige olulisem on ausa mängu põhimõte, hõlmates nii käitumislaadi kui ka mõtteviisi.
See põhimõte välistab pettuse, äraostmise, dopingu, vägivalla (füüsilise ja/või vaimse),
ekspluateerimise ja korruptsiooni.
6. Malehuvilised on teadlikud, et kõikide isikute eeldatavat käitumist on võimatu täpselt
määratleda nagu ka loetleda kõiki võimalike tegevusi, mis tähendaksid Eetikakoodeksi nõuete
täitmist või nende rikkumist. Kui Malehuvilisel tekib kahtlusi seoses temalt oodatava
käitumise vastavusega käesolevale Eetikakoodeksile, tuleb tal võtta ühendust EML-i juhatuse,
treeneri, kohtuniku, klubi juhtkonna või turniiri korraldajaga, kes on ürituse eest vastutav.
7. Lisaks käesolevale Eetikakoodeksile on Malehuvilised kohustatud järgima Rahvusvahelise
Maleföderatsiooni (FIDE) üldkogu poolt välja antud eetikakoodeksit FIDE Code of Ethics,
Euroopa spordieetika koodeksit (vastu võetud 15. mail 1992 Rhodosel) ja Eesti spordieetika
koodeksit ning Alaealiste huvide kaitse spordis ja üleminekute Hea Tava (vastu võetud
04.09.2013 aastal).
8. Eetikakoodeksiga reguleeritakse meetmeid, mida võib kohaldada mistahes isiku (st
üksikisiku või organisatsiooni) vastu, kes rikub malereegleid ja/või Eetikakoodeksit või eirab
ausa mängu põhimõtteid.
9. Eetikakoodeksis sätestatud nõuete rikkumise eest võib Malehuvilise suhtes algatada
Aukohtu menetluse ja määrata karistuse.
10. Malehuvilised on kohustatud tunnistama ja täitma EML juhatuse ning Aukohtu otsuseid,
mis on vastavuses EML põhikirja, käesoleva Eetikakoodeksi ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.

II. ÜLDISED KÄITUMISREEGLID
11. Malemängijad, malevõistluste korraldajad, treenerid, kohtunikud, lapsevanemad,
sponsorid ning muud Eesti maleturniiridel või muudel EML või EML liikmesklubide poolt
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korraldatavatel üritustel osalevad isikud ja organisatsioonid on kohustatud järgima Eestis
kehtivaid seadusi ja muid õigusakte, hea käitumise tavasid ja viisakusreegleid; malelises osas
toimima kooskõlas kõigi malereeglite ja ausa mängu põhimõtte, võistlusjuhendi ja käesoleva
Eetikakoodeksiga.
12. Alljärgnevas punktis on loetelu käitumistest, mida peetakse malevõistlustel ja –üritustel
malehuvilistele ebaeetiliseks ja lubamatuks. Mistahes tegevus või käitumine, mida pole
loetelus, kuid mis on vastuolus hea tava ja sportlaslikkusega, võib olla käsitletud käesoleva
Eetikakoodeksi kohaldamisalasse kuuluvana.
13. Keelatud on:
13.1. Turniiri reeglite või ükskõik milliste muude turniiri eeskirjade eiramine, mis
puudutavad turniiri tegevust ning selle eesmärke, eriti korduv eiramine pärast eelnevat
hoiatamist;
13.2. Petmine, s.o. mistahes abivahendite kasutamine võistlustel (arvutiprogrammid vms),
nõu andmine, vastuvõtmine või pakkumine, kirjalike allikate kasutamine, kellade võltsimine,
vastase malendite asetuse muutmine ilma vastase teadmata jne;
13.3. Kokkuleppemängude korraldamine;
13.4. Tahtlik mängu kaotamine tasu eest, reitingu alandamise või tõstmise eesmärgil või
mõnel muul põhjusel; või teise mängija veenmine tasu eest mängu tahtlikuks kaotamiseks;
13.5. Tahtlikult mängu parimal viisil mittemängimine;
13.6. Teise isiku eest virtuaalses keskkonnas mängimine;
13.7. Tahtlik mängimisvõime (reitingu või mängutaseme) vale esitamine eesmärgiga
võistelda
turniiril, mis on mõeldud väiksemate võimetega (madalama mängu või
reitingutasemega) mängijatele;
13.8. Osalemine turniiril valenime all või võltsitud (vale) reitingu esitamine;
13.9. Üldiselt viisakusreeglite demonstratiivne rikkumine maleüritustel ja nende pidulikel ja
/või meedia poolt edastatavatel osades – näiteks vastase või üritusega seotud isiku
(korraldaja, kohtunik, sponsor jne) suhtes demonstratiivselt ebaviisakas, halvustav ja/või
diskrimineeriv käitumine, ametlike sõnavõttude ja selgituste, autasustamis- ja muude
tseremooniate tahtlik segamine jne;
13.10. Alkoholi või mistahes meelemürkide tarbimine turniiri toimumise kohas või
alkoholijoobes või mistahes meelemürkide mõju all võistlustel osalemine;
13.11. Suitsetamine turniiri toimumise kohas viisil, et see segab teisi;
13.12. Teiste mängijate, kohtunike, treenerite, maleklubide isiklikult ja/või avalikult
halvustamine, süüdistamine, tendentslike või eksitavate seisukohtade esitamine;
13.13. Avalikult teiste malemängijate soorituste halvustamine meedias, sotsiaalmeedias,
internetis, koosolekutel, avalikel üritustel jm, sh malepartiide kommenteerimine ühte või
mõlemat mängijat isiklikult solvates ja/või halvustades;
13.14. Sotsiaalmeedia ja avalikkuse kasutamine isiklike omavaheliste malemängust
tulenevate vaidluste lahendamiseks;
13.15. Omavaheliste vaidluste lahendamine meedias (sh sotsiaalmeedias) või avalikkuse
ees;
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13.16. Sekkumine mõne Malehuvilise õigustesse, näiteks keelates isikul maleturniirile
osalemise isiklikel põhjustel. Ilma asjakohase protseduurireegleid järgiva õigusmõistmiseta ei
tohi ühelgi isikul olla keelatud maleturniirist osavõtmine, kui ta vastab nõuetekohasele
kvalifikatsioonile ning tema käitumine ei ole vastuolus Eetikakoodeksi reeglite ning
eesmärkidega. Kui isikule on määratud tulevikus maleturniiril osalemise keeld, tuleb isikut
antud keelust teavitada enne tema ilmumist üritusele.
III. NOORI PUUDUTAVAD KÄITUMISREEGLID
14. Treenerite, kohtunike ja maleturniiride korraldajate eesmärk on pakkuda võimalikult head
õpi- ja mängukeskkonda kõigile malemänguga seotud noortele (kuni 18 aastastele k.a.).
15. Malehuvilised mõistavad, et väheste oskuste ja kogemustega ning eriti malemänguga
alustavad noored vajavad arengut soodustavat keskkonda, et malehuvi püsiks.
16. Noortele tuleb tagada õigus treenida ja võistelda nende malelist arengut kõige enam
soodustaval viisil, lähtudes eelkõige nende endi huvidest, soovidest ja võimalustest.
17. Noortega tegelemisel tuleb esiplaanile seada nende tervis, ohutus ning heaolu ja
hoolitseda, et see põhimõte oleks tähtsam kui sportlik saavutus või saavutusega seondatav
kooli, klubi, treeneri või lapsevanema maine.
18. Noortel on õigused, millest tuleb kinni pidada, ja vastutus, mida tuleb aidata neil omaks
võtta.
19. Noori tuleb õpetada mõistma, et neil on alati kohustus kohelda kõiki teisi mängijaid,
kohtunikke, treenereid ja võistluste korraldajaid austusega ning õiglaselt.
20. Noore osalemiseks sporditegevuses on alati vajalik küsida lapsevanema või eestkostja
nõusolekut.
21. Maleklubi ja treeneri ülesanne on hoida vanemaid pidevalt kursis organisatsiooni
tegevuste ja noori mõjutavate otsustega.
22. Maleklubi ja treener informeerivad vanemat treenerite ja juhendajate ametlikust
kvalifikatsioonist ja selle muutustest ning viivad vajadusel läbi kohased menetlused, mis
kinnitavad treeneri või juhendaja igakülgset sobivust noortega töötamiseks.
23. Maletamine on vabatahtlik tegevus ning vaidluste või konfliktide tekkimise korral
lapsevanema ja maleklubi või treeneri vahel tuleb need lahendada esmajoones vastastikusel
kokkuleppel, kasutades vajadusel EML abi. Üldreeglina peab konfliktide omavahelise
lahendamise katse eelnema võimalikule pöördumisele laste huvide kaitsega tegelevate
ametkondade poole või kohtusse.
24. Maleklubid ja treenerid kaasavad noori ja lapsevanemaid neid puudutavate otsuste
langetamisse (organisatsiooni tegevus, treeningplaan, võistlused jne) ja arvestavad nende
vajadusi ja soove.
25. Maleklubid ja treenerid tagavad noortele ja nende vanematele info ning annavad nõu
kõigis sporditegevuses osalemisega seotud küsimustes, sh kohustused ja õigused, riskid,
toetusvõimalused jms.
26. Märgates lastevanemate- ja treenerite poolset noorte liigset survestamist, sekkuvad
maleklubid ja treenerid esimesel võimalusel, püüdes ennetada võimalikku vaimset ja füüsilist
kahju.
27. Maleklubid ja treenerid ei lähe tekkinud konfliktiolukordades kunagi esimesena avalikkuse
ette või meediasse ning väldivad olukordi, kus konflikti käsitletakse sellises ulatuses või viisil,
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mis võib kahjustada noorte huve ning vaimset tervist. Aktsepteeritavaks tuleb lugeda
ametlikku, faktidel põhinevat, viisakat ja väärikat vastulauset või olukorra ja oma seisukoha
selgitamist juba meedias avaldatud organisatsiooni või treenerit halvustavale või
väärinformatsioonile.
28. Noortel on õigus:
28.1. Olla kaitstud ning tunda end turvaliselt ning käituda tavalise lapsena;
28.2. Olla soovi korral ära kuulatud treenerite, kohtunike, ürituste korraldajate ja EML
ametiisikute poolt;
28.3. Olla nende väidete osas usutud võrdselt täiskasvanutega nii mänguväliste kui ka
mänguolukordi puudutavate küsimuste lahendamisel ja saada ametlik, erapooletu ja aus ning
faktidel tuginev põhjendatud otsus või hinnang tekkinud probleemi lahendamiseks;
28.4. Nautida malemängu ja malevõistlusi ning -üritusi;
28.5. Omada isiklikku arvamust tegevuste osas, mis puudutavad tema enda tegevusi ja
otsuseid malet mängides. Noorel on õigus vastavat arvamust viisakalt avaldada ja kaitsta;
28.6. Olla alati koheldud väärikalt ning austusega;
28.7. Osaleda ametlikel turniiridel võrdsetel ning õiglastel turniiri reeglites määratud
tingimustel, olenemata vanusest, soost, puudest, religioonist, sotsiaalsest ja etnilisest
taustast jne;
28.8. Kogeda soovi korral võistlust tasemel, millel ta tunneb end mugavalt. Noort maletajat
ei tohi sundida mängima tema tahte vastaselt turniiridel, mille tase ületab oluliselt tema
malelist taset;
28.9. Esitada kaebusi ning veenduda, et nende kaebustega tegeletakse. Konfliktiolukorras,
vajadusel enne otsuse või muude konflikti lahendamiseks oluliste menetluslike sammude
tegemist, on noorel õigus saada nõu tema enda valitud isikult või sellise isiku puudumisel
teiselt selgelt erapooletult ja asjatundlikult isikult. Soovi avaldamise korral on õigus saada
nende eale arusaadavas vormis täiendavaid ametlikke ja vajadusel kirjalikult fikseeritud
selgitusi konflikti lahenduse (otsuse) suhtes;
28.10. Paluda ning saada abi kõigilt malehuvilistelt kiusajate vastu maleüritustel ja
treeningutel;
28.11. Keelduda, öeldes EI, ja eeldada, et täiskasvanud selgelt väljendatud keeldumist
aktsepteerivad;
28.12. Kaitsta ennast ja saada omal valikul asjakohast abi lapsevanemalt, treenerilt ja/või
menetlusega seotud isikutelt;
28.13. Saada andestatud juhtudel, kui kogenematusest tehtud vigu tunnistatakse ja antakse
lubadus neid edaspidi vältida;
28.14. On õigus oma arvamusele klubist, treenerist ja treeningprotsessist ning soovi korral
vahetada vastavaid reegleid järgides klubi, treeningugruppi ja/või treenerit.
29. Noored maletajad peavad alati:
29.1. Austama teisi maletajaid, treenereid, kohtunikke ja turniiride korraldajaid,
maleametnikke ja sponsoreid ning käituma nendega suheldes viisakalt ja ausalt;
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29.2. Hoolitsema oma välimuse eest maleüritustel ja arvestama selles osas teiste osaliste
heaolu ning üldise käitumis- ja riietumisetiketiga;
29.3. Andma endast malega tegeldes parima ja mängima alati ausalt, järgides malereegleid;
29.4. Olema organiseeritud, vältima hilinemist ning mõjuva põhjuseta lahkumist võistlustelt
ja treeningutelt (ja nende toimumise kohast) nende kestel ilma treeneri ja lapsevanema
teadmise ja nõusolekuta;
29.5. Austama teisi ja käituma nendega viisakalt ja säilitama või koheselt taastama
enesekontrolli isegi siis, kui asjad lähevad valesti või vastu enda tahtmist, eriti kaotuste,
malereeglite erineva tõlgendamise või neile tehtavate näiliselt ebaõiglaste märkuste vms.
puhul.
29.6. Austama vastasmängijat;
29.7. Järgima võistkonna kapteni/treeneri poolt kehtestatud reegleid, esindades enda klubi,
kooli, maakonda, riiki;
29.8. Käituma viisil, mis ei too kaasa malemängu maine kahjustamist;
29.9. Probleemide korral pöörduma lisaks lapsevanematele kohe treeneri või vajadusel oma
klubi juhtkonna poole.
30. Noored ei tohi:
30.1. Teha malemängus ja -võistlustel sohki ja petta. Keelatud on igasuguste abivahendite
(eelkõige maleprogrammid ja maleõpikud) ja teiste isikute nõuannete kasutamine
võistluspartiide ajal;
30.2. Kokku leppida võistlustel oma vastasega veel mängimata võistluspartii tulemust;
30.3. Kasutada ükskõik millist vägivalda või pettust treening- ja võistluskaaslaste ja
konkurentide suhtes;
30.4. Segada tahtlikult ükskõik millisel moel vastast või teisi võistlejaid võistluspartii ajal;
30.5. Karjuda, vaielda kõrgendatud hääletoonil, kasutada inetuid ja kohatuid väljendeid;
30.6. Tekitada kahju võistkonna liikmetele, vastasmängijale või nende varale;
30.7. Kiusata, solvata või ähvardada teisi mängijaid eeliste saamise eesmärgil;
30.8. Tarvitada dopingut või muid keelatuid aineid, juua alkoholi, suitsetada;
30.9. Varjata mingi juhtumi või olukorra asjaolusid, kui need on kedagi kahjustanud või
seotud ausa mängu põhimõtete rikkumisega;
30.10. Valetada, levitada kuulujutte teiste noorte ja täiskasvanute kohta;
30.11. Diskrimineerida või halvustada teisi mängijaid nende vanuse, puude, sotsiaalse
seisundi, usundi, etnilise tausta jne. pärast.
31. Noorte klubi- ja treenerivahetus:
31.1. Noortel on õigus soovi korral oma vanematega kooskõlastatult vahetada vastavaid
reegleid järgides klubi, treeningugruppi ja/või treenerit.
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31.2. Maleklubid ja -treenerid ei saa takistada noorte klubi või treeneri vahetamist.
31.3. Hea tava kohaselt arutab lapsevanem üldjuhul lapse juuresolekul üleminekuküsimuse
läbi senise klubi ja treeneriga, selgitades ka ülemineku põhjuseid.
31.4. Ühest klubist teise ülemineku eraldi tasustamine ei ole EML liikmesklubides lubatav.
31.5. Noorte ülemineku tasustamine on võimalik vaid erandjuhul, kui seadus seda lubab ja
tegemist on EML registreeritud sisuliselt elukutselise maletaja karjääri valinud ja seda valikut
ka praktikas demonstreerinud noormaletajaga. Maleklubi ja lapsevanema vahel on eelnevalt
sõlmitud asjakohane leping ning lapsevanemale ja ka lapsele on tutvustatud kõiki lepingust
tuleneda võivaid tagajärgi.
IV. TREENERITE KÄITUMISREEGLID
32. Treeneritel on võtmeroll malemängu arendamisel ja ühiskonnas au sees hoidmisel.
Treenerid peavad looma positiivse keskkonna malemängu õppimisel ja maletajate
maleoskuste arendamisel.
33. Treeneritel on otsene vastutus oma õpilaste poolt malereeglite ja male-eetika tundmisel
ja kaudne vastutus kogu malemängu ümbritseva keskkonna ja suhtumise kujundamisel ausa
mängu ja spordimehelikkuse põhimõtteid järgides ja levitades.
34. Treeneritel on eriline vastutus Eesti maletraditsioonide ja -ajaloo tutvustamisel oma
õpilastele.
35. Treenerid peavad hoidma kõrgel malemängu head mainet Eestis ja välismaal, mitte
esinema klubisid või EML-i kahjustavate avalduste ja arvamustega nii siseküsimustes kui ka
treenerite või kohtunike tegevuse osas ning keelduma kolmandatele isikutele sellekohaste
kommentaaride andmisest.
36. Treenerid peavad suhtuma austusega oma kolleegidesse ja tunnistama, et kõikidel
treeneritel on võrdne õigus oodata oma treenitavate edu võistlustel. Vajalikud märkused,
soovitused ja kriitika tuleb esitada otse vastavale inimesele ja nendest tuleb kolleegidega
vajadusel rääkida kõigepealt omavahel, mitte avalikult.
37. Treenerid peavad järgima iga treenitava õigusi, austama tema väärikust ning väärtusi,
kohtlema teda kõigiga võrdselt, sõltumata soost, vanusest, puudest, sotsiaalsest või etnilisest
päritolust, religioonist jne.
38. Treener peab tunnustama noore maletaja arengulisi vajadusi, jälgides, et kõik tegevused
on asjakohased ning sobivad konkreetse isiku jaoks.
39. Treenerid ei tohi tekitada nn „staare“, kes on grupis priviligeeritud. Kõiki treenitavaid
tuleb kohelda võrdsetel alustel.
40. Treenerid ei tohi võtta ühendust (v.a. treenerite nõukogu eelneval loal) teise treeneri
treenitava noore vanemaga tema ülemeelitamise eesmärgil.
41. Noortega töötavatel treeneritel peab olema nendega töötamiseks asjakohane kogemus
ning vajalik kvalifikatsioon. Lubatud on erandkorras ka piisava malealase teadmise ja
tasemega ning heade pedagoogiliste oskustega maletajate ja kooliõpetajate kasutamine
noorte treenimisel (juhendaja), kuid sellisel juhul tuleb vastav asjaolu eraldi teatavaks teha
lastevanematele. Samuti tuleb klubidel esimesel võimalusel suunata vastav isik ametlikule
treenerikoolitusele ja tagada piisav kontroll ja tugi treeningmetoodika osas.
42. Treeneritel peab olema läbitud asjakohane koolitus nõutavas mahus ning vajalik
kvalifikatsioon.
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43. Treener peab austama oma ametiväärikust ning olema alati välimuselt ja käitumiselt
korrektne nii treeningul, võistlustel kui ka mujal.
44. Treener ei tohi alaealiste treenitavate juuresolekul suitsetada. Täiskasvanud treenitavate
juuresolekul võib treener ametikohustusi täites suitsetada ainult viimaste otsesel nõusolekul.
45. Treener ei tohi treeningu ajal tarvitada alkoholi ega teisi psühhotroopseid või sarnase
mõjuga aineid ega ilmuda tööle jääknähtudega.
46. Treener peab looma hea ja positiivse koostöö kõigi isikute ja institutsioonidega, kellest
võib sõltuda tema treenitavate areng, sealhulgas teiste treenerite, sporditeadlaste, arstide,
oma spordialaliidu ja teiste spordiorganisatsioonidega.
47. Treener peab oma võimaluste piirides maksimaalselt tagama sportimistingimuste
sobivuse ja ohutuse ning arvestama treenitavate ea, võimete ja oskustega.
48.Noorte treener ei tohi:
48.1. Võtta üksinda ette privaatset treeningusessiooni ilma lapsevanema loata;
48.2. Viia noori enda koju lapsevanema järelevalve puudumisel;
48.3. Suhelda kindla noorega pidevalt ja treeninguid mittepuudutavatel teemadel kas
mobiiltelefoni või e-posti teel;
48.4. Osaleda koos noortega karmide tingimustega mängudes, seksuaalselt
provotseerivates mängudes, lubada endale sobimatuid liigutusi noorte suunas,
samuti pöörduda noorte poole seksuaalse kallakuga märkuste ning
kommentaaridega.
49. Treener peab tundma ja austama võistlusreeglistikku nii treeningutel kui ka võistlustel,
tagades nii kõikidele sportlastele võrdsed tingimused.
50. Treener peab austama kohtunikke ja tunnustama nende osa ning vajadusel abistama neid
võistluste määrustepärasel läbiviimisel.
51. Treeneri ülesanne on juhtida ja mõjutada treenitavate sportlikku käitumist ja sooritust
ning samas julgustada neid iseseisvalt otsustama ja oma otsuste, käitumise ja soorituse eest
vastutama.
52. Treener on kohustatud juhtima dopingu ja muude keelatud meetodite kasutamise vastast
ennetustegevust ning selgitama treenitavatele järjekindlalt dopingainete ja muude keelatud
meetodite kahjulikku mõju.
V.

VÕISTLUSTE KORRALDAJATE JA KOHTUNIKE KÄITUMISREEGLID

53. Võistluste korraldajad ja kohtunikud mängivad väga olulist rolli malemängu ja Eesti male
hea maine kujundamisel, hoidmisel ja arendamisel nii meie kodumaal kui ka rahvusvaheliselt.
54. Võistluste korraldajatel on üldine kohustus positiivsete ning kõigile osalejatele turvaliste
tingimuste tagamine turniiridel.
55. Turniirikorraldaja ja kohtunikud peavad oma tegevustes kõrvuti turniiri ja male üldiste
reeglitega järgima käesolevas Eetikakoodeksis ja muudes asjakohastes dokumentides
sätestatud suuniseid ja eeskirju.
56. Kohtunikud ja turniirikorraldajad peavad alati toetama ausat mängu ja spordimehelikku
käitumist ning kohtlema kõiki osalejaid võrdselt ja erapooletult ja ei tohi mingil juhul mõjutada
osalejat isikliku kasu või tasu saamise eesmärgil.
7

Kinnitatud Eesti Maleliidu üldkoosolekul 2.07.2018

57. Turniirikorraldajad ja kohtunikud ei aseta noormaletajaid olukordadesse ega nõua neilt
otsuste tegemist küsimustes, milles noored ei ole oma vanuse ja elukogemuse tõttu
võimelised tegema adekvaatseid (põhjendatud ja kaalutud) otsuseid. Noori ei kutsuta ja neil
ei võimaldata osaleda nn karmide tingimustega (näiteks rahaliste panustega) mängudes ja
turniiridel.
58. Noortega seotud probleemide kerkimisel ei tohi turniirikorraldajad ja kohtunikud kasutada
mis tahes füüsilist jõudu või karistust. Vajadusel tuleb kaasata probleemi lahendamisse
lapsevanem või noore treener. Probleemidest võistlustel tuleb kindlasti teavitada vanemat ja
treenerit.
59. Kohtunikud ja turniirikorraldajad ei esine põhjendamatute ja Eesti male mainet, klubisid
või EML-i kahjustavate avalduste ja arvamustega turniiride korraldamise, samuti treenerite
või kohtunike tegevuse kohta ning keelduvad kolmandatele isikutele sellekohaste
kommentaaride andmisest.
VI. LAPSEVANEMATE KÄITUMISREEGLID
60. Lapsevanem on oma malehuviga lapsele eeskujuks nii käitumises kui ka suhtlemises
teiste vanemate, treenerite, kohtunike ja maleturniiride korraldajatega.
61.
Vanem mõtleb eelkõige oma lapse heaolule ning tema turniiridel osalemise korral
tagama enda poolt võimalikul moel vajalikud võistlemistingimused.
62. Vanem käitub vastutustundlikult ning ei tohi mõjutada konkurente üldiselt ja
vastasmängijat konkreetselt, püüdes luua oma lapsele ebaõiglasi eeliseid tulemuse
saavutamiseks.
63.
Vanem ei tohi kunagi tahtlikult seada ühtki noort maletajat piinlikku olukorda, tehes
ebaõiglasi või asjakohatuid märkusi, tähelepanekuid või avaldades tema kohta halvustavaid
või alandavaid arvamusi.
64.
Vanem julgustab oma last Eetikakoodeksi eeskirjadest kinni pidama ja selgitab, et aus
mängimine on kohustus ning ka eelis heade mängutulemuste saavutamiseks.
65.
Vanem toetab oma lapse malelist arengut, arvestades treeneri ja vajadusel teiste
asjatundjate nõuannete ja soovitustega.
VII.

SANKTSIOONID EETIKAKOODEKSI RIKKUMISEL

66. Malehuvilisel või mistahes kolmandal isikul, kellel on põhjust uskuda, et Malehuviline on
rikkunud käesolevat Eetikakoodeksit, on õigus esitada sellekohane kirjalik kaebus EML-i
Aukohtule.
67.
Hiljemalt ühe nädala jooksul pärast kaebuse laekumist saadab Aukohus isikule, kelle
kohta on kaebus esitatud, kirja koos kaebuse koopia ja nõudega esitada Aukohtule seletus.
68. Isik, kelle kohta kaebus esitati, esitab kirjaliku seletuse hiljemalt 1 nädala jooksul pärast
Aukohtult vastava kirja saamist. Aukohus saadab kaebuse kirjaliku koopia koos vastava isiku
seletusega kõigile EML juhatuse liikmetele enne võimaliku karistuse määramist.
69. EML juhatuse liikmetel on õigus esitada Aukohtule oma kirjalik seisukoht esitatud kaebuse
suhtes, ja kohustus, kui Aukohus seda nõuab.
70. Vajadusel võib Aukohus tekkinud probleemi arutamiseks korraldada suulise kuulamisega
istungi, kuhu kutsutakse vaidluse mõlemad pooled ja EML esindaja. Vaidluse poole määratud
istungile mitteilmumine ei takista Aukohtul asja arutamist ja otsustamist.
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71. Aukohtu istungi läbiviimise korra määrab Aukohus. Aukohtu istungitel osalevad ainult
Aukohtu poolt kutsutud isikud.
72. Aukohus võib istungi kuulutada avalikuks juhul, kui arutatav teema on väga oluline ja
selle arutelu vastu on selgelt tuvastatud üldine avalik huvi ning see kaalub selgelt üles asjaga
seotud isikute erahuvi. Sellise otsuse tegemiseks peab olema Aukohtu ühehäälne toetav
otsus.
73. Kõikidel asjaga seotud Malehuvilistel on õigus esitada mistahes tõendeid Aukohtule ja/või
EML juhatusele oma ja teiste asjaga seotud Malehuviliste seisukohtade kaitseks. Esitatud
tõendite õiglase hindamise õigus ja kohustus on Aukohtul.
74. EML liikme, kelle suhtes on jõustunud Eetikakoodeksi rikkumist puudutav aukohtu otsus,
võib EML juhatus EML liikmeskonnast välja arvata või keelduda temaga edaspidisest
koostööst.
75. Aukohus vaatab esitatud seletuse läbi ja võtab vastu otsuse kahe nädala jooksul.
76. Aukohtusisene arutelu on kinnine ja kommentaare kellelegi ei anta.
77. Aukohtu otsus võetakse vastu hääletamisel, ükski asjas osalenud Aukohtu liige ei tohi
jääda erapooletuks. Aukohtu enamusega otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liige võib
esitada oma eriarvamuse kirjalikult lisaks Aukohtu otsusele.
78. Juhul, kui Aukohus ei tuvasta käesoleva Eetikakoodeksi rikkumist, saadab Aukohus
vastavasisulise kirja mõlemale osapoolele ning loeb juhtumi lõpetatuks.
79. Juhul, kui Aukohus leiab, et esitatud kaebus on põhjendatud ning tegemist on käesoleva
Eetikakoodeksi rikkumisega, määrab Aukohus koos otsuse põhjendusega vastava karistuse
alljärgnevatest:
79.1
79.2
79.3
79.4
79.5
79.6
79.7

suuline hoiatus;
kirjalik noomitus;
avalik tauniv seisukoht;
ettepanek väljaarvamiseks EML-ist;
ettepanek EML-le litsentsi või õiguse peatamiseks;
ettepanek EML-le vastava isikuga koostöö lõpetamiseks;
ettepanek EML egiidi all korraldatavatel võistlustel osalemise keeluks kuni 3
aastat;
79.8 ettepanek EML egiidi all korraldatavate võistluste korraldamise keeluks
kuni 3 aastat;
79.9 ettepanek EML-i juhatusele EML-i määratud toetuse või stipendiumi või EMLi toetusel sõlmitud sponsorlus- vms. lepingu lõpetamiseks;
79.10 ettepanek
EML-i
juhatusele
isiku
väljaarvamiseks
Eesti
male
(rahvus)koondisest või Eestit esindavast võistkonnast.
80.
Aukohtu poolt määratud karistuse peab kinnitama EML juhatus oma otsusega hiljemalt
30 päeva jooksul pärast Aukohtu poolt otsuse langetamist.
81. Juhul, kui EML juhatus ei kinnita Aukohtu otsust 30 päeva jooksul, on ta kohustatud
viivitamatult kokku kutsuma EML üldkoosoleku antud küsimuse arutamiseks.
82. Aukohtu poolt määratud karistused ja EML-le tehtud ettepanekud on avalikud, v.a. noorte
(alaealiste) puhul, kus karistatud noore nimi asendatakse initsiaalidega.
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