
 

 

Rahvusvaheliste võistluste lähetustingimused aastaks 2012 

 

 

Sisemaailmameistrivõistlused Istanbulis (sise-MM) 

1. Kinnitada 2012. a sise-MM koondisse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) 
sise-MM-i normi täitnud sportlased, kui neid on ala kohta 3 või vähem välja 
arvatud mitmevõistlusalade (meeste seitsmevõistlus, naiste viievõistlus) puhul; 

2. Mitmevõistluses IAAF-ilt võistlusel osalemise kutse saanud sportlaste puhul 
kinnitada kutse saanud Eesti mitmevõistlejad; 

3. Sportlaste sise- MM koondisse arvamisel arvestatakse: 
a. Istanbuli Sise-MM-i kinnitatud IAAF-i norme ja täitmistingimusi; 
b. Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 3 sportlast välja 

arvatud mitmevõistlusalad; 
c. Kui normitäitjate arv ületab kolme sportlase arvu ühel alal, selgitatakse 

võistlusele pääsejad normitäitjate seast 2012. a sisehooaja Eesti 
meistrivõistlustel saavutatud kohtade järgi; 

d. Sportlase soovi tiitlivõistlusel osaleda. 
 
 
 

Euroopa meistrivõistlused Helsingis (EM) 
 

1. Kinnitada 2012.a. EM-i koondisse Euroopa Kergejõustikuliidu (EA) poolt 
kinnitatud Helsingi EM-i normi täitnud sportlased, kui neid on ala kohta           
3 sportlast või vähem; 

2. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja rakendada järgmised kriteeriumid: 
2.1. OM-i A-normi täitnud sportlased saavad pääsu võistlusele ilma 

täiendava kvalifitseerumiseta, kui ei teki olukorda, et A-normi on 
täitnud rohkem kui 3 sportlast ühel alal; 

2.2. Heitjatel läheb Helsingi EM-i pääsuks konkurentsi tekkimisel 
vabadele kohtadele arvesse pingerida, mis tekib kahe võistluse 
parima tulemuse arvesse võtmisel: 

• 29.05.2012 – Tartu Bigbank Kuldliiga / G.Sule MV 
• 03.06.2012 – Heitjate Seeriavõistluse 2.etapp 

2.3. Mitmevõistlejatel läheb EM-i normi täitnutel arvesse aasta edetabel 
ülesandmise kuupäeva seisuga; 

2.4. Kui mitmevõistluses on alal ülesandmise kuupäeval üle 3 OM-i A-
normi täitja võetakse arvesse 2011-2012 hooaegade tulemuste 
koondtabel; 

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

• Tartu Bigbank Kuldliiga/G.Sule MV paremusjärjestus 
konkreetsel alal 

• Hooaja edetabel 
3. Kui võistlusalal ei ole normitäitjat kvalifitseerunud on juhatusel õigus ala vastutava 

treeneri ettepanekul kinnitada EM-i koondisse sportlane vastavalt EA tingimustele; 
4. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel arvestatakse: 

4.1. Helsingi EM-i kinnitatud EA norme ja täitmistingimusi; 
4.2. Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 3 sportlast; 
4.3. Sportlase soovi tiitlivõistlusel osaleda. 

 
 
 
 



 

 

Londoni Olümpiamängud (OM) 
 

1. Kinnitada 2012.a. OM-i koondisse Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) 
poolt kinnitatud OM-i normi täitnud sportlased, kui neid on ala kohta 3 või 
vähem; 

2. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja rakendada järgmised kriteeriumid: 
2.1. Londoni OM-i A-normi täitnud sportlased saavad pääsu 

võistlusele ilma täiendava kvalifitseerumiseta, kui ei teki 
olukorda, et A-normi on täitnud rohkem kui 3 sportlast ühel alal; 

2.2. Londoni OM-i B-normi täitnud sportlased saavad pääsu 
võistlusele ilma täiendava kvalifitseerumiseta, kui ei teki 
olukorda, et B-normi on täitnud rohkem kui 1 sportlane ühel alal; 

2.3. Heitjatel läheb Londoni OM-i pääsuks konkurentsi tekkimisel 
vabadele kohtadele arvesse pingerida, mis tekib kahe võistluse 
parima tulemuse arvesse võtmisel: 

• 03.07 - Viljandi Bigbank Kuldliiga 
• 08.07 - Heitjate Seeriavõistluse 4.etapp 

2.4. Kui mitmevõistluses on alale ülesandmise kuupäeval üle 3 OM-i 
A-normi täitja või üle 1 B-normi täitja, võetakse arvesse normide 
täitmise ajaperioodi koondtabel; 

2.5. Teistel üksikaladel läheb juhul kui on rohkem üle 3 A-normi või 
üle 1 B-mormi täitja arvesse: 

• Viljandi Bigbank Kuldliiga paremusjärjestus 
konkreetsel alal 

• Hooaja edetabel 
3. Sportlaste OM-i koondisse arvamisel arvestatakse: 

3.1. Londoni 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. 

 
Juunioride Maailmameistrivõistlused Barcelonas (U20 MM) 

 
1. Kinnitada koondisse sportlased, kes on Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu 

(IAAF)  normid täitnud välistingimustes toimunud võistlustel alates 01.01.2012 
kuni normitäitmise perioodi lõpuni; 

2. Arvesse võetakse tulemusi, mis on saavutatud kergejõustikustaadionil 
traditsioonilisel kergejõustiku võistlusel, kus toimus lisaks alale, milles norm 
täideti veel ka vähemalt 3 teise kergejõustikuala võistlus (NB! vasaraheite 
võistlus võib toimuda selleks eraldi ettenähtud väljakul); 

3. Kui normi täitjaid on rohkem kui IAAFi tingimused võistlusele registreerida 
lubavad, selgitatakse võistlusele pääsejad normitäitjate seast võistluse aasta 
oma vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel saavutatud kohtade järgi välja 
arvatud mitmevõistlus, millise puhul võistlusele pääseja selgitatakse 
tiitlivõistluse aasta edetabeli järgi. 



 

 

 

U23 Põhjamaade MV, 21.- 22.juuli 2012, Jessheim/NOR 
 

1. EKJL finantseerimisel lähetatava koondise suuruseks on kuni 15 sportlast + kuni 

5 treenerit; 

2. EKJL finantseerimisel lähetatavad sportlased arvatakse koondisse IAAF-i 

punktitabeli alusel arvutatud 2012. a suvehooajal kuni 01.07-ni saavutatud 

tulemuste ja U23 2011. a. EM-normatiivide vahe alusel. U23 EM-normi täitjad 

arvatakse koondisse automaatselt; 

3. Lisatingimused: 

• Ühel alal saab võistelda kuni kolm sportlast; 

• Eesti U23 koondisse komplekteerimine toimub EKJL liikmesklubide 

esitatud taotluste põhjal; 

4. Tulenevalt erinevate alade vahelisest konkursist koondise kohtadele jääb klubidel 

võimalus vabade kohtade olemasolul koondisest väljajäänud sportlane / treener 

lähetada võistlusele omal finantseerimisel  

5. EKJL juhatusel on õigus teha koondise komplekteerimisel eriotsuseid, 

kahjustamata sealjuures reeglite järgi võistlusele kvalifitseerunud sportlaste 

huve. 

 


