ABIPERSONALI LÄHETUSTINGIMUSED
Eesmärk:
Komplekteerida Eesti Kergejõustikukoondise lähetuste abipersonal, milline oleks
võimeline parimal moel kaasa aitama iga sportlase ja koondise terviku ja ennekõike
koondise parimate sportlaste võimetekohase tulemuse realiseerimisele tiitlivõistlustel.
Abipersonal
Koondise lähetusel võivad abipersonaali moodustada
1. Võistkonna juht/juhid
2. Treenerid
3. Füsioterapeu(t)did
4. Koondise arst
5. koondise pressiesindaja
6. täiendavad koondise tugiliikmed
1. Võistkonna juht/juhid
Võistkonna juhi ülesanded on kirjeldatud dokumendis „võistkonna juhi ülesanded“
Koondise võistkonna juhi kohale teeb ettepaneku Eesti Kergejõustikuliidu
saavutusspordi juht või juhatuse liikmed.
Võistkonna juhi kohale saab nimetada saavutusspordi juhi, alarühma vastutava
treeneri või treeneri või muu alaliidu töötaja, kes on sarnasel varasemal koondise
lähetustel osalenud võistkonna juhina, treenerina või muu abipersonali liikmena.
Võistkonna juhi kinnitab alaliidu juhatus hiljemalt 2 nädalat enne koondise
lähetuse algust.
2. Treenerid
Koondise treeneritena koondise lähetusele kaasatavatele treeneritele esitatavad
tingimused:
a) Treeneri õpilane on arvatud koondise nimekirja;
b) Treener omab kehtivat kutsekvalifikatsiooni (üldjuhul);
c) Alarühma vastutav treener (ka juhul kui nimetatud treeneri õpilast koondises
ei ole)
Koondisse kaasatavate treenerite arv sõltub tiitlivõistlusele korraldaja (EA/IAAF)
poolt määratud abipersonali kvoodist ning lähetatavate sportlaste arvust ning
sportlikust tasemest.
Üldjuhul on koondise treenerite komplekti koostamise aluseks järgmised
kriteeriumid tähtsuse järjekorras kuni abipersonalile esitatud kvoodi täitumiseni:
a) Medalipretendentide treenerid;
b) Medalipretendentide puudumisel koondise esinumbri treener (eeldatavalt
koondise tugevaima sportlase treener)
c) Mitmevõistleja(te) koondisesse kuulumisel eeldatavalt parima mitmevõistleja
treener
c.1 Juhul, kui koondises on rohkem kui üks mitmevõistleja ning treenerina
arvatakse koondise juurde üks mitmevõistluse treener, on sel treeneril
kohustus juhendada kõiki koondises olevaid mitmevõistlejaid.
d) Tehniliste
väljakualadel
koondises
osalevate
sportlaste
treenerid
(mitmevõistlus, teivashüpe, kõrgushüpe, kolmikhüpe, kaugushüpe, kuulitõuge,
kettaheide, odavise, vasaraheide, 4x100m teatejooks) eelistades eeldatavalt
tugevama sportlase treenerit.
e) Iga viie alarühma sportlase kohta lähetatakse vähemalt üks alarühma treener
Vajadusel võib juhatus, saavutusspordi juht ja/või võistkonna juht püstitada
koondise treeneritele ülesanded täita lisaks oma õpilase juhendamisele ka

muid koondise jaoks olulisi
ülesandeid, eesmärgiga tagada kõigile koondise
sportlastele esmavajalik abipersonali tugi.
Saavutusspordi juht ja juhatus võivad koondise treenerite koosseisu määramisel
võtta aluseks ka muid, ülal nimetamata asjaolusid (nt teatud juhtudel eelistada
antud hetkel tugevama sportlase treenerile perspektiivse noore sportlasse
treenerit)
Koondisse ei kaasata abipersonali, kelle puhul võib tema varasema tegevuse või
passiivsuse tõttu eeldada sobimatust koondisesse.
3. Füsioterapeut(did)
Füsioterapeut(did) kaasatakse koondiste lähetusele, mille võistlused kestavad 2
või enam päeva. Füsioterapeut kaasatakse koondiste juurde alates U23
koondisest, mõnel juhul ka U20 koondiste juurde.
Ülaltoodud koondise abipersonali komplekteerimise alused on juhatusele
ja saavutusspordi juhile suuniseks.

