
 
                                                       Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 19.10.2017 

 

2018.a rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused 

 
Koostatud EKJL saavutusspordikomisjoni ja noortekomisjoni koosolekul 02.10.2017.a. 

 

 

Sise-MM Birmingham, 01.-04. märts 2018 

1. Koondise moodustamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:  

1.1. Normitäitmise periood on 1. jaanuar 2017 kuni 18. veebruar 2018;  

1.2. Sportlane peab võistlema 2018.a. talvistel Eesti meistrivõistlustel oma 

põhialal;  

1.3. Mitmevõistluses pääseb võistlema IAAFi kutsete alusel (6 sportlast 2017 

välishooaja edetabelist ja 6 sportlast 2018 hooaja edetabelist): 

1.4. Juhul, kui mõnel alal on rohkem kui kolm normitäitjat, on otsustavaks 

võistluseks Eesti meistrivõistlused;  

1.5. Abipersonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades 

kaalutlusargumentidena: 

1.5.1. IAAF poolt määratud abipersonali kvooti; 

1.5.2. Sportlase potentsiaali saavutada MM võistlusel koht 12. parema 

hulgas; 

1.5.3. Alade eripära (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped, 

jooksud); 

1.6. Saavutusspordikomisjon esitab EKJL juhatusele ettepaneku koondise 

kandidaatide kinnitamiseks 19. veebruaril 2018;  

1.7. Koondise kinnitab EKJL juhatus hiljemalt 20. veebruaril 2018. 

 

Poolmaratoni – MM Valencia,  24. märts 2018 

1. Kinnitada koondisse sportlased, kes on täitnud Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) 

poolt kehtestatud normid (mehed – 1.06,00 ja naised – 1.17,00) alates 

01.01.2017 kuni normitäitmise perioodi lõpuni 24.02.2018; 

2. Sportlane, kellel on täidetud 2018 Berliini EM-i maratoni norm, kvalifitseerub 

soovi korral ka poolmaratoni MM-ile. 

3. EKJL saab lähetada kuni 5 mees- ja 5 naissportlast, võistkondlikku arvestust 

peetakse meest- ja naisteklassis eraldi ja arvesse läheb 3 parima jooksja 

tulemus. 

4. Koondise koosseisu kinnitab EKJL juhatus.   
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Eesti – Soome - Rootsi mitmevõistluse maavõistlus Pärnus, 16.-17. juuni 2018 

1. Lähetada 9-liikmeline võistkond – 5-liikmeline meeskond ja 4-liikmeline naiskond 

ning 4-liikmeline abipersonal; 

2. Koondise komplekteerimisel arvestada 2017 välishooaja ning 2018 sise- ja 

välishooaja tulemusi; 

3. Koondise komplekteerib saavutusspordikomisjon ja esitab juhatusele 

kinnitamiseks; 

 

Euroopa meistrivõistlused, Berliin 6.-12. august 2018 

1. Kinnitada 2018.a. EM-i koondisse Euroopa Kergejõustikuliidu (EA) poolt 

kehtestatud normi täitnud sportlased: 

1.1. üksikaladel ajavahemikus 01.01.2018 -  30.07.2018; 

1.2. mitmevõistluses ajavahemikus 01.01.2018 - 15.07.2018; 

1.3. maratonis ajavahemikus 01.10.2017 - 01.06.2018; 

1.4. teatejooksudes pääseb võistlema EA kutsete alusel Euroopa 16 paremat 

riiki (2017/2018 hooaegade kahe kiirema jooksu keskmiste aegade 

edetabeli põhjal). Juhul kui teatejooksu koondis saab kutse peale 

kvalifikatsiooni perioodi lõppu, siis saab võistkond võimaluse 50% 

omafinantseeringuga osalemiseks. 

1.5. Juhul kui sportlasel on normatiiv täidetud 2017. aastal ja antud alal ei ole 

2018. aastal kolm sportlast normi täitnud, saab sportlane võimaluse 100% 

omafinantseeringuga osalemiseks. (Klubi esitab alaliidule sportlase 100% 

omafinantseeringu kinnituse.) Eesti Kergejõustikuliit kompenseerib 

omafinantseeringu, kui sportlane täidab normatiivi EM võistlustel või 

saavutab koha 12 parema hulgas. 

2. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel järgitakse:  

2.1. EA ja EKJL poolt kehtestatud norme ja täitmistingimusi;  

2.2. Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 3 normitäitnud 

sportlast; 

2.3. Eesti Kergejõustikuliidu dokumenti: „Eesti Kergejõustikuliidu 2018.a. 

koondiste komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised ). 

2.4. Aladel, kus puudub normi täitnud sportlane, võib saavutusspordikomisjon 

teha sportlasele, kelle tulemus on normile väga lähedal, ettepaneku 

osaleda 100% omafinantseeringuga. Lõpliku võistlustel osalemise loa 

annab Euroopa Kergejõustikuliit.  (Klubi esitab alaliidule sportlase 100% 

omafinantseeringu kinnituse.)  

2.5. Juhul, kui punktis 2.4 nimetatud sportlane täidab normatiivi EM võistlustel 

või saavutab koha 12 parema hulgas, kompenseerib Eesti Kergejõustikuliit 

http://ekjl.ee/koondised
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omafinantseeringu samas väärtuses punktis 1 nimetatud sportlaste 

keskmise lähetuskuluga.  

3. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja, rakendatakse järgmised kriteeriume: 

3.1. Ükskaladel Eesti meistrivõistluste paremusjärjestust. 

3.2. Mitmevõistlejatel jooksev hooaja edetabel seisuga 15.07.2018. 

4. Maratonis on lisaks normitäitnud sportlastel võimalik taotleda 100% 

omafinantseeringuga lähetamist: 

4.1. naised ajaga 2.47 

4.2. mehed ajaga 2.21 

Juhul, kui sportlane jookseb EM-il kiiremini, kui Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse 

poolt kehtestatud norm, siis kompenseerib Eesti Kergejõustikuliit 

omafinantseeringu samas väärtuses punktis 1 nimetatud sportlaste keskmise 

lähetuskuluga.  

5. Abipersonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades 

kaalutlusargumentidena: 

5.1.  EA poolt määratud abipersonali kvooti; 

5.2. Sportlase potentsiaali saavutada EM võistlusel koht 12. parema hulgas; 

5.3. Alade eripära (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped, 

jooksud); 

5.4. Koondisest välja jäänud EA-i kvoodi piiresse mitte mahtuva treeneri puhul 

pakub alaliit võimalusel osaleda omafinantseeringuga. 

 

Lähetusperiood algab üldjuhul 2 päeva enne esimest võistluspäeva ja lõppeb päev peale 

lõppvõistlust.  

 

U18 EM Györ 05.-08. juuli 2018) 

1. Kooskõlas käesoleva dokumendi punktis 2. ja 3. loetletuga kinnitada U18 EM-i 

koondisse Euroopa Kergejõustikuliidu (EA) kehtestatud vastava normi täitnud 

sportlased, kui neid on ala kohta 2 sportlast või vähem; 

2. Normatiivi täitmise perioodiks on 01.01.2018.a. – 25.06.2018.a.  

2.1. 2 x normi täitnud (millest 1 x välishooajal) üksikala sportlane või 

mitmevõistluses 1 x 300 punktiga normi ületanud sportlane lähetatakse 

100% alaliidu finantseeringuga;  

2.2. 1 x välishooajal normi täitnud sportlane lähetatakse 50% alaliidu ja 50% 

omafinantseeringuga (Klubi esitab alaliidule sportlase 50% 

omafinantseeringu kinnituse); 
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2.3. 1 x sisehooajal normi täitnud sportlane lähetatakse 100% 

omafinantseeringuga (Klubi esitab alaliidule sportlase 100% 

omafinantseeringu kinnituse). 

3. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel järgitakse:  

3.1. U18 EM-i kinnitatud EA ja EKJL poolt  norme ja täitmistingimusi;  

3.2. Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 2 sportlast; 

3.3. Eesti Kergejõustikuliidu dokumenti: „Eesti Kergejõustikuliidu 2018.a. 

koondiste komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised). 

3.4. Ilma normita sportlase puhul saab noortekomisjon teha sportlasele 

ettepaneku võistlustel osalemiseks 100% omafinantseeringuga. Eesti 

Kergejõustikuliit kompenseerib omafinantseeringu, kui sportlane täidab 

normatiivi EM võistlustel või saavutab koha 12 parema hulgas. 

4. Aladel, millistel on üle 2 normitäitja rakendada järgmised kriteeriumid: 

4.1. Üksikaladel läheb U18 EM-i pääsuks konkurentsi tekkimisel arvesse 

2018.a. välishooaja edetabel. 

4.2. Mitmevõistlejatel on katsevõistluseks  Balti noorte mitmevõistluse MV 18.-

19.05.2018, Leedus. Parim eestlane, kes täidab sellel võistlusel normatiivi, 

tagab endale koha koondises. Teine koht tuleb 2018.a. välishooaja 

edetabeli põhjal. 

5. Abipersonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades 

kaalutlusargumentidena: 

5.1. EA poolt määratud abipersonali kvooti;  

5.2. Sportlase potentsiaali saavutada EM võistlusel koht 12. parema hulgas; 

5.3. Alade eripära - (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped, 

jooksud); 

 

Koondis lähetatakse kõik koos üldjuhul 2 päeva enne esimest võistluspäeva ja kojusõit 

toimub päev peale viimast võistluspäeva.  

 

U18 EMi koondislane, kes on täitnud ka U20 MM’i normi ei saa osaleda mõlemal 

võistlusel, vaid peab valima neist ühe. Valikust peab Eesti Kergejõustikuliidule kirjalikult 

teada andma alaliidu poolt määratud ja kandidaatidele teatavaks tehtud tähtajaks. 

 

U20 MM Tampere  10.-15.07.2018 

1. Kooskõlas käesoleva dokumendi punktis 2. ja 3. loetletuga kinnitada U20 MM-i 

koondisse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) kehtestatud vastava normi 

täitnud sportlased, kui neid on ala kohta 2 sportlast või vähem; 

2. Normatiivi täitmise perioodiks on 01.01.2018.a. – 29.06.2018.a.  

http://ekjl.ee/koondised
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2.1. 2 x normi täitnud (millest 1 x välishooajal) üksikala sportlane või 

mitmevõistluses 1 x 300 punktiga normi ületanud sportlane lähetatakse 

100% alaliidu finantseeringuga;  

2.2. 1 x välishooajal normi täitnud sportlane lähetatakse 50% alaliidu ja 50% 

omafinantseeringuga (Klubi esitab alaliidule sportlase 50% 

omafinantseeringu kinnituse); 

2.3. 1 x sisehooajal normi täitnud sportlane lähetatakse 100% 

omafinantseeringuga (Klubi esitab alaliidule sportlase 100% 

omafinantseeringu kinnituse). 

3. Kui normi täitjaid on rohkem, kui IAAFi tingimused võistlusele registreerida 

lubavad (2 sportlast alal), selgitatakse võistlusele pääsejad: 

3.1. Üksikalade puhul U20 vanuseklassi EMV-l (28.-29.06.2018 Rakveres) 

saavutatud kohtade järgi.  

3.2. Mitmevõistlejatel on katsevõistlus  Balti noorte mitmevõistluse MV 18.-

19.05.2018, Leedu. Parim eestlane kes täidab sellel võistlusel normatiivi, 

tagab endale koha koondises. Teine koht tuleb 2018.a. välishooaja 

edetabeli põhjal.  

4. Eesti Kergejõustikuliit lähetab kõik normi täitnud sportlased, kes vastavad 

käesoleva dokumendi p.1 ja p.2 ning dokumendile „Eesti Kergejõustikuliidu 

2018.a. koondiste komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised). 

5. Abiperonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades 

kaalutlusargumentidena: 

5.1. IAAF-i poolt määratud abipersonali kvooti, mis sõltub normi täitnud 

sportlaste arvust; 

5.2. Sportlase potentsiaali saavutada MM võistlusel koht 12. parema hulgas; 

5.3. Alade eripära - (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped, 

jooksud); 

 

Koondis lähetatakse kõik koos üldjuhul 2 päeva enne esimest võistluspäeva ja kojusõit 

toimub päev peale viimast võistluspäeva.  

 

U18 EMi koondislane, kes on täitnud ka U20 MM’i normi ei saa osaleda mõlemal 

võistlusel, vaid peab valima neist ühe. Valikust peab Eesti Kergejõustikuliidule kirjalikult 

teada andma alaliidu poolt määratud ja kandidaatidele teatavaks tehtud tähtajaks. 

 

Noorte suveolümpiamängud – Buenos Aires, Argentina 1.-12.10.2018 

 Hetkel vaid teada, et katsevõistluseks on U18 EM Györ’is. 

http://ekjl.ee/koondised

