
                                                                  Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 13.12.2019 

 
Lähetustingimused: U18 EM – Rieti, Itaalia 16.-19.07.2020 

 

1. Normatiivi täitmise perioodiks on 01.01.2019.a. – 05.07.2020.a.  

1.1. 2 x normi täitnud (millest 1 x välishooajal) sportlane  või 10-võistluses 200 

punktiga ja 7-võistluses 100 punktiga normi ületanud sportlane lähetatakse 

100% alaliidu finantseeringuga;  

1.2. 1 x välishooajal normi täitnud sportlane lähetatakse 50% alaliidu ja 50% 

omafinantseeringuga (Klubi esitab alaliidule sportlase 50% 

omafinantseeringu kinnituse).  Kui sportlane saavutab koha 12 parema 

hulgas, siis Eesti Kergejõustikuliit kompenseerib omafinantseeringu (mitte 

suuremas mahus, kui alaliidu poolt lähetatava sportlase lähetuse 

maksumus); 

1.3. 1 x sisehooajal normi täitnud sportlane lähetatakse 100% 

omafinantseeringuga (Klubi esitab alaliidule sportlase 100% 

omafinantseeringu kinnituse). Kui sportlane saavutab koha 12 parema 

hulgas, siis Eesti Kergejõustikuliit kompenseerib omafinantseeringu (mitte 

suuremas mahus, kui alaliidu poolt lähetatava sportlase lähetuse 

maksumus). 

 

2. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel järgitakse:  

2.1. EA ja EKJLi poolt kinnitatud norme ja nende täitmistingimusi;  

2.2. Reeglit, mis lubab ühest riigist ühel alal osalema kuni 2 sportlast;  

2.3. Dokumenti: „EKJL koondiste komplekteerimise põhialused“ 

(http://ekjl.ee/koondised);  

2.4. Aladel, kus puudub normi täitnud sportlane, võib saavutusspordi komisjon 

teha sportlasele, kelle tulemus on normile väga lähedal, ettepaneku 

osaleda 100% omafinantseeringuga. Lõpliku võistlustel osalemise loa 

annab Euroopa Kergejõustikuliit. Klubi esitab alaliidule sportlase 100% 

omafinantseeringu kinnituse. 

 

3. Kui normi täitjaid on rohkem, kui EA tingimused võistlusele registreerida lubavad 

(2 sportlast alal), selgitatakse võistlusele pääsejad: 

3.1. Üksikaladel ja mitmevõistluses läheb U18 EM-ile pääsuks konkurentsi 

tekkimisel arvesse 2020.a. välishooaja edetabel. 

 

4. Abiperonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades: 

4.1. EA poolt määratud abipersonali kvooti, mis sõltub normi täitnud sportlaste 

arvust; 

4.2. Sportlase potentsiaali saavutada EM võistlusel koht 12. parema hulgas; 

4.3. Alade eripära - (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped, 

jooksud); 

 

5. Koondise komplekteerimist koordineerivad saavutusspordi juht ja koondise juht; 

 

6. Saavutusspordi komisjon esitab EKJL juhatusele ettepaneku koondise 

kandidaatide kinnitamiseks 5. juulil 2020.a. 

 

NB! Koondis lähetatakse kõik koos 2 päeva enne esimest võistluspäeva ja kojusõit 

toimub päev peale viimast võistluspäeva.  Lähetus algab ja lõppeb Eestis. 

http://ekjl.ee/koondised

