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2023.a noorte rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused 

 

* 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) 

 

U23 EM – Espoo, Soome 13.-16 juuli 2023 

 

1. Normatiivi täitmise perioodiks on 01.01.2023.a. – 28.06.2023. 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:  

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

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

3. Dokumenti: „EKJL koondiste komplekteerimise põhialused“ 

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

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. Kokku saab alaliit esitada selliseid sportlased 

maksimaalselt 4 (2 poissi ja 2 tüdrukut). 

 

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

(3 sportlast alal), selgitatakse võistlusele pääsejad: 

1. Üksikaladel ja mitmevõistluses läheb U23 EM-ile pääsuks konkurentsi 

tekkimisel arvesse 2023.a. väli hooaja edetabel seisuga 28.06 ja Eesti 

meistrivõistlused 27.-28.06.2023. Kui jooksvas edetabelis on sportlastel 

täpselt võrdne tulemus, siis vaadatakse Eesti Meistrivõistluste omavahelist 

paremusjärjestust. Lõpliku otsuse teeb noortespordi komisjon.  

http://ekjl.ee/koondised
http://ekjl.ee/koondised
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4. Abiperonali lähetuse otsustab Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arvestades 

Noortekomisjoni ettepanekut.  Noortekomisjon lähtub oma ettepanekus:  

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

arvust; 

2. Sportlase kohta oma vanuseklassi Euroopa jooksva aasta edetabelis; 

3. Koondise huvidest ja alade eripärast; 

4. 100% alaliidu finantsiga lähetatav treener peab omama kehtivat 

treenerikutset.  

5. Koondise komplekteerimist koordineerivad saavutusspordi juht ja koondise juht. 

Lõpliku otsuse teeb noortespordi komisjon. 

 

6. Noortespordi komisjon esitab EKJL juhatusele ettepaneku koondise kandidaatide 

kinnitamiseks hiljemalt 30. juuniks 2023.a. 

 

 


