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2022.a rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused 
 

Koostatud EKJL saavutusspordi- ja noortespordi komisjonide poolt 

 

* Alates 2022 aastast ei kata Eesti Kergejõustikuliit vaktsineerimata sportlaste ja 

treenerite PCR testide kulusid, kui test on võistlustel osalemise nõudeks.   

Juhul kui rahvusvaheliste võistluste korraldaja nõuab aga ka vaktsineeritud sportlastelt 

ja treeneritelt PCR testi, siis selle kulu katab Eesti Kergejõustikuliit. 

 

Sportlase arvamisel koondisesse järgitakse tiitlivõistlustele pääsuks kehtestatud norme 

ja nende täitmistingimusi ning Eesti Kergejõustikuliidu dokumenti: „Eesti 

Kergejõustikuliidu koondiste komplekteerimise põhialused“  (http://ekjl.ee/koondised) 

 

Euroopa meistrivõistlused, München, Saksamaa, 15.-21. august 2022 

 

1. Kinnitada 2022.a. EM-i koondisse Euroopa Kergejõustikuliidu (EA) poolt 

kehtestatud normi täitnud või rankinguga sportlased: 

 

1.1. üksikaladel ajavahemikus 27.07.2021 -  26.07.2022; 

1.2. mitmevõistluses, maratonis, 10 000m, 20km ja 35km käimises 

ajavahemikus 27.01.2021 – 26.07.2022; 

1.3. teatejooksudes ajavahemikus 01.01.2021 - 26.07.2022 (võistlema pääseb 

EA kutsete alusel Euroopa 16 paremat riiki kahe kiirema jooksu keskmiste 

aegade edetabeli põhjal). Juhul kui teatejooksu koondis saab kutse peale 

kvalifikatsiooni perioodi lõppu, siis saab võistkond võimaluse 50% 

omafinantseeringuga osalemiseks. 

 

2. Sportlaste EM-i koondisse arvamisel järgitakse: 

 

2.1. EA ja EKJL poolt kehtestatud norme, rankingut ja täitmistingimusi;  

2.2. Reeglit, mis lubab ühest riigist ühele alal osalema kuni 3 normitäitnud 

sportlast; 

2.3. Eesti Kergejõustikuliidu dokumenti: „Eesti Kergejõustikuliidu koondiste 

          komplekteerimise põhialused“ (http://ekjl.ee/koondised ).  

 

3. Aladel, millistel on üle 3 normitäitja, rakendatakse järgmised kriteeriume: 

 

3.1. Ükskaladel Eesti meistrivõistluste paremusjärjestust. 

3.2. Mitmevõistluses Eesti meistrivõistluste I koht garanteerib endale EM’i 

          koha, kui EM’i norm on hooaja jooksul täidetud. Teised kaks kohta tulevad 

          jooksvast hooaja edetabelist seisuga 26.07.2022.  

          Mitmevõistlejate lõpliku otsuse saab teha peale Oregoni MM’i. 

 

4. Abipersonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades 

kaalutlusargumentidena: 

 

4.1.  EA poolt määratud abipersonali kvooti; 
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4.2.     Sportlase potentsiaali saavutada EM võistlusel koht 12. parema hulgas; 

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

jooksud); 

4.4. Koondisest välja jäänud EA-i kvoodi piiresse mitte mahtuva treeneri puhul 

pakub alaliit võimalusel osaleda omafinantseeringuga. 

 

5. Saavutusspordi komisjon esitab EKJL juhatusele ettepaneku koondise kandidaatide 

kinnitamiseks  hiljemalt 27. juuliks 2022;  

 

NB! 

Lähetusperiood algab üldjuhul 2 päeva enne esimest võistluspäeva ja lõppeb päev peale 

lõppvõistlust.  

Lähetus algab ja lõppeb Eestis. (või kompensatsioon samas ulatuses, mis on pileti hind 

algusega Eestist) 

 


