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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) 

 

U17 Euroopa Noorte Olümpiafestival (EYOF) – Banska Bistrica, Slovakia 24.-30. 

juuli 2022 

 

1. Kvalifikatsiooni periood: 01.01.2022 – 03.07.2022(k.a.) 

2. Vanuseklass: U17 (2006 ja 2007 sünniaastad) 

3. Koondise suurus: 16 sportlast (8 poissi ja 8 tüdrukut) ja 5 abipersonali liiget 

4. Tingimused:  

 

• Igal võistlusalal saab võistelda 1 sportlane 

• Üks sportlane saab osaleda maksimaalselt 2 alal + teatejooksus 

• Kui ühel alal on mitu normitäitjat, siis arvatakse koondisesse 

kvalifitseerumisperioodi lõpuks antud alal edetabeli esimene 

• Kui normitäitjaid on rohkem kui 8 poissi ja 8 tüdrukut, siis arvatakse koondisesse 

sportlane, kelle tulemus on alarühma siseses arvestuses kehtestatud 

kvalifikatsiooninormiga võrreldes protsentuaalselt parim ja alarühma välises 

konkurentsis see sportlane, kelle tulemus on U18 EM’i normatiiviga võrreldes 

protsentuaalselt parim. 

• Kui sportlasel on rohkem kui kahel alal norm täidetud ja ta on nendel aladel 

edetabeli parim, jääb aladest osavõtu valiku osas otsustusõigus antud sportlasele 

• Vaidlusalustes küsimustes jääb lõplik otsustusõigus EKJL Noortespordi 

komisjonile.  

• Abipersonali lähetusel otsustatakse:  

Sportlase potentsiaali saavutada võistlusel koht 12. parema hulgas; 

Alade eripära - (eelistatud järjestuses mitmevõistlus, heited/hüpped, jooksud); 

1 abipersonali koht on koondise füsioterapeudile; 

• Koondise komplekteerimist koordineerivad saavutusspordi juht ja koondise juht; 

• Noortespordi komisjon esitab EKJL juhatusele ettepaneku koondise kinnitamiseks 

hiljemalt 6. juuliks 2022.a. 

 

NB! 

Koondis lähetatakse kõik koos 23. juulil ja kojusõit toimub 31. juulil. Lähetus algab ja 

lõppeb Eestis. 

 

 

 

http://ekjl.ee/koondised
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NORMID: 

 

Poisid  ALA Tüdrukud  

11.16  100 m 12.43 

22.79  200 m 25.58 

50.75   400 m  58.26 

1.57.74  800 m 2:16.01 

4:04.62  1500 m 4:46.60 

8:41.71  3000 m 9:58.85 

14.77  110/100 m tj. 14.51 

57.04  400 m tj. 64.45 

6:15.55  2000 m tak. 7:21.53 

49:13.65  10 000 m/5000 m käimine 26:23.40 

1.95  Kõrgushüpe 1.69 

4.41  Teivashüpe 3.54 

6.79  Kaugushüpe 5.67 

13.77  Kolmikhüpe 11.83 

16.00  Kuulitõuge 13.50 

50.35  Kettaheide 38.48 

59.38  Vasaraheide 54.63 

59.85  Odavise 44.18 

6052  10-v / 7-v 4802 

  Väike-Rootsi teatejooks   

  100+200+300+400   
 


