
 
 

           

Noorte maailmameistrivõistlused 15.-19. juuli 2015, Cali, Kolumbia 

Olulised kuupäevad: 

Kvalifitseerumisperiood: 1. mai 2015 – 4. juuli 2015 

Koondise kinnitamine EKJL juhatuses: 4. juuli 2015 

Osalemissoovi ja omafinantseeringu valmiduse kinnitamine: 8. juuni 

 

Üldtingimused: 

Sportlane on:  

 Litsentseeritud Eesti Kergejõustikuliidus; 

 Eesti kodakondne; 

 Täitnud koondislase deklaratsiooni (saadetakse sportlasele normatiivi täitmisel); 

 Sünniaastaga 1998 või 1999; 

 Eesti passiga, mille kehtivus on vähemalt 21. jaanuar 2016; 

 Kohustatud osalema oma vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel 2015. aastal. 

 Käitumisega tunnustanud spordi vaimuga kaasas käivaid väärtusi. 

 Parimas võistlusvalmiduses. 

 

Sportlase osalemissoovi kinnitus (deklaratsioon): 

Kõigil kandidaatidel (ühisavaldus sportlane ja tema klubi) on kohustus hiljemalt 8. juuniks 

kinnitada oma osalemissoovi deklaratsioon. 

 

Lähetuse korraldus 

1. Eesti Kergejõustikuliit finantseerib kõigi kvalifitseerumisperioodil normi täitnud ja 

deklaratsiooni allkirjastanud sportlaste lähetuse kulud 50% ulatuses. 

2. Eesti Kergejõustikuliit finantseerib U18 MM-il kolme edukama sportlase (kõrgeim 

koht) lähetuse 100% ulatuses. 

3. Eesti Kergejõustikuliit finantseerib kõigi U18 MM-il 12 parema hulka tulnud 

sportlaste lähetuse kulud 100% ulatuses.  

4. Eesti Kergejõustikuliit finantseerib kahe treeneri lähetuskulud 100% ulatuses. 

Treenerite koosseisu otsustab ja kinnitab EKJL juhatus. 

5. Eesti Kergejõustikuliit annab võimaluse U18 MM-il osaleda personaaltreeneritel 

100% omafinantseeringuga. Alaliit tagab lähetuse korralduse, koos koondisega. 

6. Jooksvalt kannab Eesti Kergejõustikuliit kõigi koondisesse arvatud sportlaste ja 

treenerite lähetusega seotud kulud ning peale võistlust arveldatakse klubidega 

vastavalt sõlmitud eelkokkuleppele (lähetustingimuste deklaratsioon) ülalnimetatud 

punktides esitatud alustel. 

 

 



 
 

 

Osalemisõigus 

Igal alal saab riik välja panna kuni kaks kvalifitseerumistingimustele vastavat sportlast. 

Iga sportlane võib kvalifitseerumisel osaleda kahel individuaalalal ning lisaks teatejooksu 

koondises.  

Eesti U18MM koondisesse kvalifitseerumiseks peab sportlane täitma IAAF-i osalemisnormi 

kvalifitseerumisperioodil individuaalaladel kahel korral ja mitmevõistluses korra. 

 

Lõpliku koondise koosseisu otsustab ja kinnitab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus. 

 

Võistkonna eesmärgid: 

Lähetada kõige konkurentsivõimelisemad 1998. või 1999. aastal sündinud sportlased, kelle 

ettevalmistus on üles ehitatud hooaja parima tulemuse saavutamiseks U18 MM-il. 

Anda võistkonnale positiivne võistluskogemus ning kultuuriline elamus. 

Valmistada võistkonna liikmed ette tulevikku jäävateks koondise võistlusteks. 

 

Võistlusvalmidus 

„Võistlusvalmidus“ on sportlase võime saavutada U18 MM-il  võrdne või parem tulemus 

(või vanuseklassi maailma ala edetabeli järgi eeldatav koht) võrreldes sportlase poolt 

kvalifitseerumisperioodil näidatud tulemusega.  

Koondise kandidaatidelt, nende treeneritelt ja klubidelt eeldatakse maksimaalset panust, 

et sportlasel oleks Kolumbias tagatud „Võistlusvalmidus“. 

 

Meditsiiniline vastavus 

Kõik koondisesse arvatud sportlased peavad täitma meditsiinilise ja anti-dopingu 

küsitluslehe. Küsitluslehte märgitakse kõik sportlase poolt kvalifitseerumisperioodist kuni 

võistlusteni kasutatud ravimid ja toidulisandid. Sportlased kellele on määratud ravimid 

nimetatud perioodiks peavad täitma ja saama kinnituse IAAF-ilt ravimite kasutamiseks 

enne koondise kinnitamise tähtaega (4. juuli) 

 

 

 


