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2018.a rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused 

 
Koostatud EKJL saavutusspordikomisjoni ja noortekomisjoni koosolekul 02.10.2017.a. 

 

 

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); 

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;  

http://ekjl.ee/koondised
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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. 

 

 

Noorte suveolümpiamängud – Buenos Aires, Argentina 1.-12.10.2018 

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


