
Noortespordi komisjoni koosolek

PROTOKOLL

Aeg ja koht: 6. märts 2019 kell 12:30 – 14:30 Kalevi Spordihallis
Osalesid: Kadri Kivine, Heiko Väät, Jaak Vettik, Epp Maasik, Romet Mihkels
Puudus: Kersti Viru
Külalisena: Rauno Kirschbaum ja Kristel Berendsen
Protokollis: Kristel Berendsen

Päevakord: Noorte Olümpiafestival 2019

1) Kvalifikatsiooni periood
 01.04.2019 – 28.06.2019 (k.a.)

2) Koondise suurus, tüdrukute ja poiste suhe võistkonnas
 koondise suurus on max. 16 sportlast, kellest 8 tüdrukut ja 8 poissi

3) Normid

4) Tingimused
 Igal poiste ja igal tüdrukute võistlusalal saab võistelda 1 sportlane
 Üks sportlane saab osaleda maksimaalselt 2 alal + teatejooksus
 Kui ühel alal on mitu normitäitjat, siis arvatakse koondisesse kvalifitseerumisperioodi lõpuks

antud alal edetabeli esimene

TÜDRUKUD ALA POISID
12,2 100 m 11,00
25,00 200 m 22,25
57,00 400 m 49,50
2.14,00 800 m 1.56,00
4.43;00 1500 m 4.00,00
10.00,00 3000 m 8.40,00
7.10,00 2000 m tak 6.10,00
25.30,00 käimine 46.30,00
14,05 100/110 tj 14,25
1.02,50 400 m tj 55,50
5.85 KAUGUS 7.00
1.75 KÕRGUS 2.03
3.70 TEIVAS 4.65
12.20 KOLMIK 14.50
14.50 KUUL 17.50
43.00 KETAS 52.50
48.00 ODA 64.00
57.00 VASAR 65.00
5000 p 7 / 10 v 6700 p



 Kui normitäitjaid on rohkem kui 8 poissi ja 8 tüdrukut, siis arvatakse 16-liikmelisse
koondisesse sportlane, kelle tulemus on kehtestatud kvalifikatsiooninormiga võrreldes
protsentuaalselt parim

 Kui sportlasel on rohkem kui kahel alal norm täidetud ja ta on nendel aladel edetabeli parim,
jääb aladest osavõtu valiku osas otsustusõigus antud sportlasele

 Vaidlusalustes küsimustes jääb lõplik otsustusõigus EKJL Noortespordi komisjonile.

5) Treenerid ja abipersonal
 Koondise juht – Romet Mihkels
 Koondise füsio – Risto Jamnes
 Treener 1 –
 Treener 2 –
 Treener 3 –

6) Koondise kandidaatide laager – Pärnus, 29. – 31.03.2019
 Laagrit korraldavad Romet Mihkels, Rauno Kirschbaum, Heiko Väät.
 Staadioni hotellis on broneeritud 46 kohta. Vajadusel võtame tube juurde Lehe hotellust või

Kurgo Villast.
 Täpne laagri programm ja kutsutute nimekirjad valmivad esimesel võimalusel koostöös

alaliiduga.

7) Muud küsimused
 Ettepanekud tehnilisele komisjonile:

1) Talvise EMV ajakava oli väga lohisev ja pikkade pausidega. Võimalusel edaspidi muuta
ajakavad kompaktsemaks ja operatiivselt võistluste käigus vajadusel veel muudatusi teha.

2) U23 vanuseklassis ära jätta 3000m jooks – väge osalejaid ja tase nõrk.
 Riiklike noortespordirahade jaotuse kord. Juhatuse palvel arutati senist jaotuse korda.

Otsustati teha juhatusele ettepanek muuta alates 2020 korda selliselt, et meisterlikkuse
kriteeriumite alusel eraldatava riikliku noortespordi toetuse osa, mis jaotati kõigi Eesti noorte
meistrivõistlustel osalenute vahel, järgides Eesti meistrivõistluste punktisüsteemi, läheks
edaspidi jaotusele pingerea järgi punktide tabelis esimese 40 klubi vahel.

 Talviste Balti noorte MV lähetustingimused - Ettepanek muuta alates 2020 talviste Balti MV
lähetustingimusi selliselt, et talvistel katsevõistlustel kavas mitte olevate võistlusalade puhul
(300m jooks) jääb koondisesse arvatavate sportlaste osas otsustusõigus koondise juhile, kes
teeb valiku nimetatud alale lähedalolevate alade (200m ja 400m jooks) katsevõistluse
parimate vahel.


