EESTI KERGEJÕUSTIKULIIDU RAHVUSKOONDISTE
KOMPLEKTEERIMISE JA LÄHETAMISE TINGIMUSED 2017
(täiendatud)
Kinnitanud Eesti Kergejõustikuliidu juhatus 24.05.2017
U23 EM (13.-16. juuli 2017, Bydgoszcz)
1. Eesti Kergejõustikuliit saab lähetada igal alal maksimaalselt 3 sportlast, kes on
täitnud Euroopa Kergejõustikuliidu poolt kehtestatud normi ajavahemikul 1.01–
2.07.2017, v.a. mitmevõistlus, kus normi täitmise viimaseks kuupäevaks on
25.06.2017.
1.1

Juhul, kui ühel alal on rohkem kui 3 normi täitnud sportlast, võetakse aluseks
2017. aasta välishooaja edetabel.

1.2

Kui mõnel alal ei ole normi täitnud sportlast, saab alaliit lähetada ühe
sportlase.

2. Sportlased,

kes

on

normi

täitnud

ühel

korral

ajavahemikul

1.01-2.07.2017,

lähetatakse 50% oma finantseeringul.
3. Sportlased, kes on täitnud normi kahel korral või mitmevõistluses ületanud normi
300 punktiga, lähetatakse 100% alaliidu kulul.
4. Lähetada tähtajalise avalduse alusel ka ilma normita sportlased 100% oma
finantseeringuga juhul, kui antud alal pole normi täitnud sportlast.
5. Tiitlivõistlustel 12 parema hulgas koha saavutamisel kompentseeritakse lähetus
100%.
6. Juhul, kui koondises on vähem kui 3 sportlast, kes saavutavad koha 12 parema
hulgas, kompenseeritakse 3 parema koha saavutanud sportlase lähetus 100%.
7. Lähetada kuni 6-liikmeline abipersonal (võistkonna juht/treener, füsioterapeut ja
treenerid).
8. EKJL juhatus kinnitab koondise saavutusspordijuhi ettepanekul 2.07.2017.
U20 EM (20.-23. juuli 2017, Grosseto)
1. Eesti Kergejõustikuliit saab lähetada igal alal maksimaalselt 3 sportlast, kes on täitnud
Euroopa Kergejõustikliidu (EA) poolt kehtestatud normid ajavahemikul 1.01–10.07.2017.
v.a. mitmevõistlus, kus on normi täitmise viimaseks kuupäevaks 2.07.2017;
1.1

Juhul, kui ühel alal on rohkem kui 3 normi täitnud sportlast, võetakse

aluseks 2017. aasta välishooaja edetabel.
1.2

Kui mõnel alal ei ole normi täitnud sportlast, siis saab alaliit lähetada ühe

sportlase 100% omafinantseeringuga.
2. Klubi esitab alaliidule sportlase 100% omafinantseeringu kinnituse.
3. Sportlased, kes on ühekordselt normi täitnud ajavahemikul 1.01 kuni 10.07.2017, lähetada
100% omafinantseeringuga.

4. Sportlased, kes on täitnud normi kahel korral või mitmevõistluses ületanud normi 300
punktiga lähetatakse 100% alaliidu kulul.
5. Tiitlivõistlusel koha 12 parema hulgas saavutamisel kompentseeritakse lähetus 100%.
6. Juhul, kui koondises on vähem kui 3 sportlast, kes saavutavad koha 12 parema hulgas,
kompenseeritakse 3 parema koha saavutanud sportlase lähetus 100%.
7. Lähetada kuni 6-liikmeline abipersonal (võistkonna juht, füsioterapeut ja treenerid).
8. EKJL juhatus kinnitab koondise saavutusspordijuhi ettepanekul 10.07.2017.
U18 maailmameistrivõistlused (12.-16. juuli 2017, Nairobi)
1. Lähetada kõik vahemikus 1.01-2.07.2017 normi täitnud sportlased omal kulul.
2. Sportlased, kes on täitnud normi kahel korral või mitmevõistluses ületanud normi
300 punktiga, lähetatakse 50% oma kuluga.
3. Sportlastel, kes tulevad tiitlivõistlusel 12 parema hulka, kompentseeritakse lähetus
100%.
4. Juhul, kui koondises on vähem kui 3 sportlast, kes saavutavad koha 12 parema
hulgas, kompenseeritakse 3 parema koha saavutanud sportlase lähetus 100%.
5. 2001. a. sündinud sportlased, kes on täitnud U18 MM normi, lähetada U18 MM-i
asemel Euroopa noorte olümpiafestivalile.
6. Lähetada kuni 4-liikmeline abipersonal (võistkonna juht ja treenerid).
7. EKJL juhatus kinnitab koondise saavutusspordijuhi ettepanekul 2.07.2017. a.
Saavutusspordikomisjoni ettepanek juhatusele on U18 maailmameistrivõistlustele koondist
mitte lähetada.
Juhatus teeb normi täitnud sportlastele ettepaneku osaleda U20 Euroopa meistrivõistlustel.
Euroopa noorte Olümpiafestival (22.-30. juuli 2017, Gyor)
1. Koondise lähetamise organiseerib Eesti Olümpiakomitee.
2. Koondis

komplekteeritakse

lähetusnormide

alusel,

arvestades

2017

sise-

ja

välishooaja tulemusi kuni 7. juulini (k.a.).
3. Koondise suuruseks on kuni 10 sportlast, lisaks 4-liikmeline abipersonal (võistkonna
juht ja treenerid). Igal alal pääseb koondisesse vaid üks normi täitnud sportlane.
4. Normid kinnitatakse hiljemalt 15.04.2017.
5. Juhul, kui normitäitjaid on vähem kui 10, võib koondisesse kutsuda täiendavalt
sportlasi protsentuaalselt normile vähim alla jäävate sportlaste hulgast kuni 10liikmelise koondise täitumiseni.
6. Koondise treenerite kohad jagab võistkonna juht 7.07.2017.

