Euroopa meistrivõistlused (12-17.august, Zürich)
LÄHETUSTINGIMUSED

Koondise registreerimise tähtaeg on 3. august
Teatevõistkondade registreerimise tähtaeg on 27. juuli

1.

Sportlaste EM-i koondisse arvamisel arvestatakse:

1.1

Euroopa Kergejõustikuliidu poolt kinnitatud vastavaid tingimusi ja osavõtunormatiive.

1.2
Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse poolt kinnitatud rahvusvaheliste tiitlivõistluste
lähetustingimusi;
1.3

Sportlase soovi osaleda Euroopa meisterivõisltustel;

1.4

Tingimust, et sportlane ei ole rikkunud EKJL ja Sportlase vahelist lepingut.

2.

Aladel, millel on üle 3 normitäitja rakendada järgmisi kriteeriume:

2.2

Meeste odaviskes moodustatakse Zürichi EM koondis järgmistel alustel:

•

Kvalifitseerub hooaja edetabeli juht

•

Ülejäänud kohtade jaotamisel on katsevõistlusteks Eesti meistrivõistlused

•
juhul, kui hooaja edetabelijuht muutub Eesti meistrivõistluste käigus jagatakse kõik koondise
kohad Eesti meistrivõistluste paremusjärjestuse põhjal;
2.3
Mitmevõistlejatel läheb EM-i normi täitnutel arvesse hooaja edetabel ülesandmise kuupäeva
seisuga s.o 03.08.2014;
2.4

Teistel üksikaladel läheb juhul kui on rohkem kui 3 normitäitjat arvesse:

•

02.-03.08 2014 – Eesti MV paremusjärjestus

3.
Kui võistlusalal ei ole normitäitjaid on Juhatusel õigus alarühma vastutava treeneri
ettepanekul ja sportlase soovil nimetada EM-i koondise kandidaadiks sportlane vastavalt Euroopa
Kergejõustikuliidu tingimustele (alaliidu poolt üles andmiseks esitatud ilma normita sportlaste
kvalifitseerumise otsustab Euroopa Kergejõustikuliidu tehniline delegatsioon peale koondistel
lõplikku ülesandmist);

3.1
Ilma normita sportlaste lähetust ei finantseerita EKJL poolt v.a. EM normi täitmisel Euroopa
meistrivõistlustel. Sel juhul hüvitatakse sportlasele või tema klubile lähetuskulud EKJL poolt.

4.

Maratonijooksu normi täitmise tähtajaks on 1. juuni 2014

4.1
Euroopa Maratoni karikavõistluste arvestuses võistkondade komplekteerimise
kriteeriumiteks on:
•
Meeste arvestuses pannakse võistkond välja ainult juhul, kui vähemalt kolme
maratonijooksja poolt on 2013 ja 2014 hooaja jooksul näidatud tulemused, mis ei jää Eesti
Kergejõustikuliidu maratonijooksu EM normatiivist (2.20,00) alla enam kui 1 minutiga. Või kolme
maratonijooksja poolt nimetatud ajavahemikul joostud parimate maratonidistantside aegade
summa, mis jääb alla 7 tunni;
•
Naiste võistkonda kuuluvad normi täitnud maratoonarid, võistkonna kolmas ja vajadusel ka
neljas esindaja kinnitatakse Eesti poolmaratoni meistrivõistluste (15.06.2014) tulemuste alusel
alarühma treeneri ettepanekul ning EKJL juhatuse otsusega.
4.2
Euroopa Maratoni karikavõistluste arvestuses finantseerib EKJL normi täitnud sportlaste
lähetuse. Ilma normita sportlastele kompenseerib EKJL lähetuskulud juhul, kui sportlane täidab
Euroopa meistrivõistlustel vastava normi.

5.
Teatejooksus pääsevad Euroopa meistrivõistlustele riikide võistkonnad kelle
kvalifitseerumisperioodi ajal (1. jaanuar 2013 - 27.juuli 2014) joostud kahe teatejooksu aja summa
mahub Euroopa 16 parema hulka. Seejuures peavad kvalifitseerumisel arvesse minevad teatejooksud
olema joostud võistlusel, kus osales vähemalt 3 erineva riigi teatejooksu võistkond. Juhul, kui
korraldaja riik soovib välja panna oma teatejooksu koondise ning sellel riigil ei ole vastavalt
teatejooksu alal täidetud kvalifitseerumistingimusi, peavad teiste riikide osaleda soovivad
teatejooksuvõistkonnad ülaltoodud alustel mahtuma Euroopa 15 parema hulka.

6.
Vajadusel võib Juhatus sportlase koondise kinnitamisel või koondisest välja arvamisel (k.a.
normi täitnud sportlaste puhul) otsustuspotsessi kaalutlusargumendina kaasata ka koondise arsti
ütlused või suunata sportlase kohustuslikku tervisekontrolli (FMS) ning võtta arvesse muid tegureid,
mis oluliselt võivad mõjutada sportlaste esinemist võistlustel.

7.

Koondise abipersonali suuruseks on kuni 15 liiget.

7.1

Abipersonali moodustavad:
1) Koondise juht
2) Koondise arst

3) Koondise füsioterapeut
4) Koondise pressiesindaja
5) Kuni 11 treenerit;
7.2.

Koondise treenerid valitakse järgmiste kriteeriumide alusel:

•

Eelisjärjekorras medalikandidaatide treenerid (Euroopa edetabeli top 8.)

•

Teisena mitmevõistlejate treenerid

•
Kolmandana ülejäänud treenerid kuni kohtade täitumiseni võttes arvesse sportlase taset ja
ala tehnilisust.
•
Personaaltreeneritel on võimalik osaleda oma finantseerimisel. Selleks tuleb vastav taotlus
esitada saavutusspordi juhile hiljemalt 15. juunil.
7.3.

Treener peab omama kehtivat treeneri kutsekvalifikatsiooni

