Kinnitatud juhatuses 07.märts 2016
2016.a rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused
Poolmaratoni MM Cardiff, 26.03.2016
1. Kinnitada koondisse sportlased, kes on täitnud Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL)
poolt kehtestatud normid alates 01.01.2015 kuni normitäitmise perioodi lõpuni
26.02.2016;
2. Normi mitte täitnud sportlasel on võimalus alarühma juhi heaks kiidul
kandideerida koondisesse, esitades hiljemalt 08.03 sellekohase avalduse, milles
kinnitab oma valmisolekut enda lähetuse 100% finantseeringuks.
3. Juhul, kui normi mitte täitnud sportlane täidab normatiivi poolmaratoni MM-il,
kompenseerib Eesti Kergejõustikuliit sportlase lähetuskulud samas väärtuses
tähtajaks normi täitnud sportlastega (punkt 1.);
4. Koondise koosseisu kinnitab EKJL juhatus.
Euroopa meistrivõistlused, Amsterdam 6.- 10.07.2016
1. Kinnitada 2016.a. EM-i koondisse Euroopa Kergejõustikuliidu (EA) poolt
kehtestatud normi täitnud sportlased seisuga 26.06.16 (mitmevõistluses seisuga
16.06.2016), kui neid on ala kohta 3 sportlast või vähem;
2. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel järgitakse:
2.1.
kehtestatud norme ja täitmistingimusi;
2.2.
Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 3 sportlast;
2.3.
Eesti Kergejõustikuliidu dokumenti: „Eesti Kergejõustikuliidu 2016.a.
koondiste komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised ).
2.4.
Ilma normita sportlaste puhul kirjalikku avaldust hiljemalt 19. juuniks
2016.a. valmisolekuga lähetuse 100% omafinantseeringuks.
2.5.
Juhul, kui punktis 2.4 nimetatud sportlane täidab normatiivi EM võistlustel
või saavutab koha 12 parema hulgas, kompenseerib Eesti Kergejõustikuliit
omafinantseeringu samas väärtuses punktis 1 nimetatud sportlaste
keskmise lähetuskuluga.
3. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja, rakendatakse järgmised kriteeriume:
3.1.
OM-i normi täitnud sportlased saavad pääsu võistlusele ilma täiendava
kvalifitseerumiseta juhul, kui ei teki olukorda, et OM normi on täitnud
rohkem kui 3 sportlast ühel alal;
3.2.
Heitjatel läheb Amsterdami EM-i pääsuks konkurentsi tekkimisel vabadele
kohtadele arvesse edetabel, mis tekib kolme võistluse parima tulemuse
arvesse võtmisel (osalema peab vähemalt ühel allpool nimetatud
võistlusel):
10.-11.06.2016 - Balti maavõistlus/President Cup (Valmiera)
13.06.2016 – G. Sule Memoriaal (Tartu)
25.06.2016 – Heitjate seeriavõistluse 2. etapp (Tallinn);
3.3.
Mitmevõistlejatel:
3.3.1.
läheb EM-i normi täitnutel arvesse 2016.a. aasta edetabel
ülesandmise kuupäeva seisuga;
3.3.2.
Kui mitmevõistluses on 16.06.2016 seisuga üle 3 OM-i normi täitja,
võetakse arvesse 2015-2016 hooaegade tulemuste koondtabel;
3.4.
Juhul kui, teistel üksikaladel on rohkem kui 3 normitäitjat, võetakse
koondislaste valikul arvesse 2016. a välishooaja edetabel (alates
01.05.2016).

4. Kui võistlusalal ei ole normitäitjat kvalifitseerunud on juhatusel õigus alarühma
juhi ettepanekul esitada EM-i koondise kandidaadiks sportlane vastavalt EA
tingimustele:
4.1.
Juhul, kui vastaval alal on rohkem kui üks kandidaat, läheb arvesse
alarühma juhi ettepanek ja pingerida, mis tekib parima tulemuse arvesse
võtmisel järmistel võistlustel:
10.-11.2016 - Balti maavõistlus/President Cup;
13.06.2016 – G.Sule mälestusvõistlus;
18.06.2016 - Eesti karikavõistlused;
4.2.
Ilma normita sportlane lähetatakse käesoleva dokumendi punktis 2.4.
sätestatud tingimustel;
4.3.
Alaliidu poolt ilma normita koondise kandidaadiks lisatud sportlase
kvalifitseerumise otsustab lõplikult Euroopa Kergejõustikuliidu tehniline
delegaat.
5. Poolmaratonis on lisaks normi täitnud sportlastele võimalus taotleda koondise
kohta ka sportlastel, kes ei ole normi täitnud. Sportlase koondisesse arvamisel
juhindutakse:
5.1.
EA reeglist, mis lubab poolmaratonis üles anda kuni 6 mees- ja
naissportlast ühest riigist;
5.2.
käesoleva dokumendi punktis 2.3 ; 2.4 ja 3.1 sätestatust
5.3.
Alarühma juhi ettepanekutest ning selgitustest vastava sportlase
võistlusvalmiduse kohta.
6. Abipersonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades
kaalutlusargumentidena:
6.1
EA poolt määrtud abipersonali kvooti (vt Lisa 1);
6.2
Sportlase potentsiaali saavutada EM võistlusel koht 12. parema hulgas,
lähtudes sportlase seniste tiitlivõistluste tulemustest, Euroopa jooksva
aasta rankingukohast* ning punktis 3.4 nimetatud tingimusest;
6.3
Alade eripära (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped,
jooksud);
6.4
Koondisest välja jäänud EA-i kvoodi piiresse mitte mahtuva treeneri puhul
tema kirjalikku avaldust (tähtajaga 19. juuni), milles kinnitab oma
valmisolekut osaleda omafinantseeringuga.

Rio Olümpiamängud 12.-21.08.2016
1. 2016.a. Rio OM koondise kandidaadiks esitatakse Rahvusvahelise
Kergejõustikuliidu (IAAF) poolt kinnitatud OM-i normi täitnud sportlased seisuga
11.07.2016., kui normitäitjaid on ala kohta 3 või vähem;
2. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja, rakendada järgmised kriteeriumid:
2.1.
üksikaladel jaotuvad, koondise kohad järgmistele sportlastele:
a) Euroopa MV alal kõrgeima koha saavutanud sportlane;
b) Järgmine koht Eesti MV põhjal, arvestamata punktis a) nimetatud
sportlast;
c) Hooaja edetabeli parim, arvestamata punktis a) ja b) nimetatud
sportlasi.
2.2.
Juhul, kui mitmevõistluses on alale ülesandmise kuupäeval üle 3 OM-i
normi täitja, võetakse arvesse normide täitmise ajaperioodi 01.01.2015 –
11.07.2016 edetabel;

2.3.

Juhul, kui maratonijooksus on alale ülesandmise kuupäeval üle 3 OM-i
normi täitja, võetakse arvesse ala edetabelit vahemikus 01.01.2015.a. 01.06.2016.a.
3. Sportlaste OM-i koondisse arvamisel arvestatakse:
3.1.
Rio OM-i kinnitatud IAAFi norme ja täitmistingimusi;
3.2.
Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele üksikalal osalema kuni 3 sportlast;
3.3.
Sportlase soovi tiitlivõistlusel osaleda.
3.4.
Lisaks normi näitjatele võivad Rahvusvaheliselt Kergejõustikuliidult saada
kutse sportlased, kes on OM rankingutabelis alale kvalifitseerunud
sportlaste nimekirjas.
U20 MM Bydgoszcz 19.-24.07.2016
1. Kinnitada koondisse sportlased, kes on Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF)
normid alates 01.01.2016 kuni normitäitmise perioodi lõpuni (11.07.2016);
2. Kui normi täitjaid on rohkem kui IAAFi tingimused võistlusele registreerida
lubavad (2 sportlast alal), selgitatakse võistlusele pääsejad normi täitjate seast
vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel saavutatud kohtade järgi.
2.1.
Mitmevõistlejatel on katsevõistlus Balti noorte mitmevõistluse MV 22.23.05.2016, Läti. Juhul, kui pärast Balti maavõistlust täidab keegi normatiivi,
ületades Balti MV parimate tulemusi võib EKJL juhatus mitmevõistluse
alarühma sisese ettepaneku alusel teha muudatusi mitmevõistluse koondise
nimekirjas.
3. Eesti Kergejõustikuliit lähetab kõik normi täitnud sportlased, kes vastavad
käesoleva dokumendi p.1 ja p.2 ning dokumendile „Eesti Kergejõustikuliidu
2016.a. koondiste komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised).
4. Abiperonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades
kaalutlusargumentidena:
4.1.
IAAF-i poolt määrtud abipersonali kvooti, mis sõltub normi täitnud sportlaste
arvust;
4.2.
Sportlase kohta IAAF U20 hooaja edetabelis ja vahemikus 01.01.2016 11.07.2016 osaletud võistlustel näidatud tulemuste stabiilsusest;
4.3.
Alade eripära - (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped,
jooksud);
4.4.
Juhul, kui noorsportlase nõustaja ei oma kehtivat treenerikutset, otsustab
vastava isiku võrdsetel alustel koondise abipersonali hulka kandideerimise
võimaluse EKJL noortekomisjon häälteenamusega.
4.5.
Nimetatud kaalutlusargumentide kõrvutamisel koondisest välja jäänud IAAF-i
kvooti mitte mahtuva treeneri puhul tema kirjalikku avaldust, milles kinnitab
oma valmisolekut osaleda omafinantseeringuga.
U18 EM Tbilisi (14.-17.07.2016)
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 3 sportlast või vähem;
2. Normatiivi täitmise perioodiks on 01.01.2016.a. – 4.07.2016.a.
3. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel järgitakse:
3.1.
U18 EM-i kinnitatud EA norme ja täitmistingimusi;
3.2.
Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 3 sportlast;
3.3.
Eesti Kergejõustikuliidu dokumenti: „Eesti Kergejõustikuliidu 2016.a.
koondiste komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised).

3.4.

Ilma normita sportlase puhul sportlase klubi kirjaliku avaldust,
valmisolekuga lähetuse 100% omafinantseeringuks. Eesti Kergejõustikuliit
kompenseerib omafinantseeringu, kui sportlane täidab normatiivi EM
võistlustel või saavutab koha 12 parema hulgas.
4. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja rakendada järgmised kriteeriumid:
4.1.
Heitjatel läheb U18 EM-i pääsuks konkurentsi tekkimisel vabadele
kohtadele arvesse pingerida, mis tekib kolme võistluse parima tulemuse
arvesse võtmisel:
14.05.2016 – Balti heitealade maavõistlus (Alytus, Leedu)
18.05, 30.05.2016 – Noorte heitjate SV II ja III etapp
4.2.
Mitmevõistlejatel on katsevõistlus Balti noorte mitmevõistluse MV 22.23.05.2016, Lätis. Juhul, kui pärast Balti maavõistlust täidab keegi
normatiivi, ületades Balti MV parimate tulemusi võib EKJL juhatus
mitmevõistluse alarühma sisese ettepaneku alusel teha muudatusi
mitmevõistluse koondise nimekirjas;
4.3.
Teistel üksikaladel läheb juhul, kui on rohkem kui 3 normitäitjat
koondislaste valikul kaalutlusargumentidena arvesse:
• Eesti noorte KV 28.06.2016 Rakvere
• Eesti noorte meistrivõistlused 01.-03.07, Rakvere;
5. Kui võistlusalal ei ole normitäitjat kvalifitseerunud on juhatusel õigus alarühma
juhi ettepanekul kinnitada EM-i koondisesse sportlane vastavalt EA tingimustele
(aladel, kus puudub normitäitja saab rahvuslik alaliit koondisesse lisada ühe
sportlase)
5.1.
Juhul, kui vastaval alal on rohkem kui üks kandidaat, läheb arvesse
pingerida, mis tekib jooksu ja hüppealadel järgmiste võistluste põhjal:
• Eesti noorte KV 28.06.2016 Rakvere
• Eesti noorte meistrivõistlused 01.-03.07, Rakvere
5.2.
Ilma normita sportlane lähetatakse käesoleva dokumendi punktis 3.4.
sätestatud tingimustel.
6. Abipersonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades
kaalutlusargumentidena:
6.1.
EA poolt määrtud abipersonali kvooti (Lisa 2);
6.2.
Sportlase potentsiaali saavutada EM võistlusel koht 12. parema hulgas,
lähtudes sportlase seniste tiitlivõistluste tulemustest ning punktis 3.1.
nimetatud võistlustel näidatud tulemuste stabiilsusest;
6.3.
Alade eripära - (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped,
jooksud);
6.4.
Juhul, kui noorsportlase nõustaja ei oma kehtivat treenerikutset, otsustab
vastava isiku võrdsetel alustel koondise abipersonali hulka kandideerimise
võimaluse EKJL noortekomisjon häälteenamusega.
6.5.
Ülalnimetatud kaalutlusargumentide kõrvutamisel koondisest välja jäänud
IAAF-i kvooti mitte mahtuva treeneri puhul tema kirjalikku avaldust, milles
kinnitab oma valmisolekut osaleda omafinantseeringuga.

