
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIDU RAHVUSKOONDISTE KOMPLEKTEERIMISE 

TINGIMUSED 2017 

U 18 maailmameistrivõistlused (12.-16. juuli, Nairobi) 

1. Lähetada kõik vahemikus 1.01 - 02.07.2017 normi täitnud sportlased omal 

kulul; 

2. Sportlased, kes on täitnud normatiivi kahel korral või mitmevõistluses 

ületanud normatiivi 300 punktiga lähetatakse 50% omakuluga; 

3. Sportlastel, kes tulevad tiitlivõistlusel 12. parema hulka kompentseeritakse 

lähetus 100%. 

4. Juhul, kui koondises on vähem, kui 3 sportlast, kes saavutavad koha 12 

parima hulgas, kompenseeritakse 3 parima sportlase lähetus 100%; 

5. 2001.a. sünniaastaga sportlased, kes on täitnud U18MM normatiivi, lähetada 

U18 MM-i asemel Euroopa noorte olümpiafestivalile. 

6. Lähetada kuni 4 liikmeline abipersonal (võistkonna juht ja treenerid); 

7. EKJL juhatus kinnitab koondise saavutusspordi juhi ettepanekul 2.07.2017.a. 

 

Euroopa noorte Olümpiafestival (22.-30. juuli, Gyor)  

1. Koondise lähetamise organiseerib Eesti Olümpiakomitee; 

2. Koondis komplekteeritakse lähetusnormide alusel, arvestades 2017 sise- ja 

välishooaja tulemusi kuni 07. juulini (k.a.) 

3. Koondise suuruseks on 10 sportlast + 3-liikmeline abipersonal (võistkonna 

juht ja treenerid). Igal alal pääseb koondisesse vaid üks normi täitnud 

sportlane; 

4. Normatiivid kinnitatakse hiljemalt 15.04; 

5. Juhul, kui normitäitjaid on vähem kui 10, võib koondisesse kutsuda 

täiendavaid sportlasi protsentuaalselt normile vähim alla jäävate sportlaste 

hulgast, kuni 10 liikmelise koondise täitumiseni. 

6. Koondise treenerikohad jagab võistkonna juht 07.07.2017. 

 

U23 EM (13.-16. juuli, Bydgoszcz) 

1. Lähetada kõik vahemikus 01.01 kuni 03.07.2017 normi täitnud sportlased 100% 

omafinantseeringuga; 

2. Sportlased, kes on täitnud normi kahel korral või mitmevõistluses ületanud 

normatiivi 300 punktiga lähetatakse 50% omakuluga; 

3. Lähetada tähtajalise avalduse alusel ka ilma normita sportlased 100% 

omafinantseeringuga; 



4. Teatevõistkonna normatiivi (reitingu top 16) täitmisel lähetada 50% omaosaluse 

tingimustel 4–liikmeline võistkond, kellest vähemalt 3 kuulusid normi täitnud 

teatenelikusse; 

5. Tiitlivõistlusel esikaheteistkümnes koha saavutamisel kompentseeritakse lähetus 

100%; 

6. Juhul, kui koondises on vähem, kui 3 sportlast, kes saavutavad koha 12 parima 

hulgas, kompenseeritakse 3 parima koha saavutanud sportlase lähetus 100%; 

7. Lähetada kuni 6-liikmeline abipersonal (võistkonna juht, füsioterapeut ja 

treenerid).  

8. EKJL juhatus kinnitab koondise saavutusspordi juhi ettepanekul 3.07.2017. 

 

U20 EM (20.-23. juuli, Grosseto) 

1. Lähetada kõik sportlased, kes on normi täitnud ajavahemikul 01.01 kuni 

10.07.2017 100% omafinantseeringul.  

2. Sportlased, kes on täitnud normatiivi kahel korral või mitmevõistluses ületanud 

normatiivi 300 punktiga lähetatakse 50% omakuluga; 

3. Lähetada tähtajaks esitatud vastavasisulise avalduse alusel ka ilma normita 

sportlased 100% omafinantseeringul; 

4. Teatevõistkonna normatiivi täitmisel lähetada 4–liikmeline võistkond, kellest 

vähemalt 3 kuulusid normi täitnud teatenelikusse; 

5. Tiitlivõistlusel koha 12. hulgas saavutamisel kompentseeritakse lähetus 100%;  

6. Juhul, kui koondises on vähem, kui 3 sportlast, kes saavutasid koha 12 parima 

hulgas, kompenseeritakse 3 parima sportlase lähetus 100%; 

7. Lähetada kuni 6-liikmeline abipersonal (võistkonna juht, füsioterapeut ja 

treenerid); 

8. EKJL juhatus kinnitab koondise saavutusspordi juhi ettepanekul 10.07.2017. 

 

Kinnitatud juhatuses 08. detsember 2016 

 

   

    

  


