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2023. aasta Balti meistrivõistluste lähetustingimused: 

Koostatud EKJL saavutusspordi – ja noortespordikomisjoni poolt. 

 

1. U18 Balti võistkondlikud meistrivõistlused (25.02.2023 – Valmiera, Läti) 

1.1. Lähetatakse 2 katsevõistluse parimat sportlast igal alal; 

1.2. katsevõistlus on U18 talvine EMV 11.-12.02.2023; 

1.3. Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel 

koondise juhil. Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, jääb otsustusõigus 

mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib koondisse 

nimetamisel edetabelit. 

 

2. U20 Balti võistkondlikud meistrivõistlused (04.03.2023 – Leedu) 

2.1. Lähetatakse 1 katsevõistluse parim sportlane ja 1 sportlane koondise juhi 

valikul, kes soovituslikult järgib koondisse nimetamisel edetabelit. 

2.2. katsevõistlus on U20 talvine EMV 11.-12.02.2023; 

2.3. Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel 

koondise juhil. Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, jääb otsustusõigus 

mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib koondisse 

nimetamisel edetabelit. 

 

3. U18 ja U20 Balti võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused (11.-

12.03.2023 – Tallinn) 

3.1. mõlemas vanuseklassis on võistkonnas 4 + 4  sportlast, arvesse läheb kolme 

parema sportlase tulemuste summa; 

3.2. katsevõistlused on U18 ja U20 mitmevõistluse EMV  14.-15.01.2023; 

3.3. lähetatakse mitmevõistluse EMV mõlema vanuseklassi 2 paremat sportlast ja 2 

sportlast koondise juhi valikul. Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, 

jääb otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib 

koondisse nimetamisel edetabelit; 

 

4. U16, U18 ja U20 Balti võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused 

(20.-21.05.2023 – Valmiera, Läti) 

4.1. kõikides vanuseklassides on võistkonnas 4 + 4  sportlast, arvesse läheb kolme 

parema sportlase tulemuste summa; 

4.2. lähetatakse 2 parimat sportlast talvise mitmevõistluse edetabeli põhjal + 2 

sportlast koondise juhi valikul. Kui loobuvad nii 1. kui 2. number, jääb  

otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib 

koondisse nimetamisel edetabelit. 
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5. U16 Balti võistkondlikud meistrivõistlused (11.07.2023 – Ogre, Läti) 

5.1. lähetatakse 2 katsevõistluse parimat sportlast igal alal; 

5.2. katsevõistlused on U16 EMV 4.-5.07.2023;  

5.3. Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel 

koondise juhile. Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, jääb 

otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib 

koondisse nimetamisel edetabelit.  

 

6. U18 Balti võistkondlikud meistrivõistlused (15.07.2023 – Vilnijus, Leedu) 

6.1. Lähetatakse 2 katsevõistluse parimat sportlast igal alal; 

6.2. katsevõistlused on U18 EMV 27.-28.06.2023;  

6.3. Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel 

koondise juhile. Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, jääb 

otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib 

koondisse nimetamisel edetabelit.  

 

7. U20 Balti võistkondlikud meistrivõistlused (19.07.2023 – Pärnu) 

7.1. Lähetatakse 1 katsevõistluse parim sportlane ja 1 sportlane koondise juhi 

valikul, kes soovituslikult järgib koondisse nimetamisel edetabelit. 

7.2. katsevõistlused on U20 EMV 27.-28.06.2023;  

7.3. Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel 

koondise juhile. Kui loobuvad nii EMV 1. kui 2. koha omanik, jääb 

otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib 

koondisse nimetamisel edetabelit.  

 

8. Balti võistkondlikud meistrivõistlused / Presidendi Karikas (4.-5.08.2023 

– Valmiera, Läti) 

8.1. lähetatakse 2 sportlast alal; 

8.2. koondis komplekteeritakse katsevõistluste (EMV ja EKV) ning hooaja edetabeli 

põhjal; 

8.3. sportlased, kellele makstakse Eesti Kergejõustikuliidu poolt 

ettevalmistustoetust, võiksid osaleda enda põhialal.  

 

9. Balti murdmaajooksu võistkondlikud meistrivõistlused U16, U18, U20 ja 

Täiskasvanud (28.10.2023 – Järvakandi) 

9.1. U16, U18 ja U20 koondised lähetatakse Eesti murdmaajooksu karikavõistluste 

3 esimest + 1 treenerite otsusega;  

9.2. Täiskasvanute koondis lähetatakse Eesti murdmaajooksu karikavõistluste 2 

esimest + 2 treenerite otsusega 
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9.3. katsevõistlus on 14.10.2023;  

9.4. Kui üks sportlane loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel koondise 

juhile.  

NB!  

• Noorema vanuseklassi sportlane ei saa osaleda vanema vanuseklassi koondises! 

• Täiskasvanute koondises saavad osaleda alates U18 vanuseklassi sportlased. 

• Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui 

tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, 

on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti 

koondisesse.  


