Rattaorienteerumise koondiste koostamise alused 2017
MK 1. ring (2.-5. juuni; Zwettl, Austria)
http://www.wmtboc2018.at/mtbowc2017/
Programm: lühirada, sprint, tavarada
Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist.
Koondise koostamisel arvestatakse 2016. aasta tulemusi ja kevadisi võistlusi.
Koondise täpse koosseisu nimetab RO koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO
toimkonnaga. EOL-i juhatus kinnitab koondise täpse koosseisu, arvestades eelpool nimetatud
valikukriteeriume.
EOL finantseerib A-koondislaste (Margus Hallik, Lauri Malsroosi, Doris Kudre)
akrediteerimise- ja stardimaksud. Ülejäänud kulud katavad võistlejad või nende klubid.
Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 10.01.2015 otsuse nr. 1040 kohaselt,
mida on täiendatud järgmiste tingimustega:
1. arvestatakse tulemusi võistlustelt, kus osales vähemalt kümme sportlast või vähemalt kuus
võistkonda ja vähemalt 6 riiki;
2. võistlusel saavutatud tulemus oli paremusjärjestuse esimeses pooles.
Euroopa Meistrivõistlused täiskasvanutele, juunioridele ja noortele (29. juuli – 5.
august; Orleans, Prantsusmaa)
http://www.mtbo17.fr/
Programm: sprint, lühirada, tavarada, sprinditeade, teade
12.06.2017 - koondiste täpse koosseisu nimetamine ning teatavakstegemine
Täiskasvanute EM: EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on kuni 3 meest ja 1
naine. Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist.
Juunioride EM: EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on kuni 1 naine ja 1
mees. Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist.
Noorte EM: EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on kuni 1 mees ja 1 naine.
Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist.
Koondise EOL-i poolt osaliselt finantseeritavasse koosseisu määramisel arvestatakse:
• 2017. aasta tulemusi tiitlivõistlustelt ja MK-etappidelt
• Latvijas MTB-O daudzdienas (9.-11. juuni) tulemusi
Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võidakse koondisesse määrata ka
sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt finantseeritavasse koondisesse ei
mahu.

Koondise täpse koosseisu nimetab RO koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO
toimkonnaga. EOL-i juhatus kinnitab koondise täpse koosseisu, arvestades eelpool nimetatud
valikukriteeriume.
Teatevõistkondade koosseisud määrab RO koondise treener-esindaja kohapeal hiljemalt
teatevõistlusele eelneval päeval.
EOL-i poolt osaliselt finantseeritavad täiskasvanute koondise liikmetel tasutakse osavõtutasu
(stardimaks+akrediteering). Ülejäänud kulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise.
Juunioridel ja noortel tasub EOL osavõtutasu, st stardimaks+akrediteering ja
majutus+toitlustamine (kuni 50 €/päev). Transpordikulud kannab võistleja koduklubi või
võistleja ise.
Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 10.01.2015 otsuse nr. 1040 kohaselt,
mida on täiendatud järgmiste tingimustega:
1. arvestatakse tulemusi võistlustelt, kus osales vähemalt kümme sportlast või vähemalt kuus
võistkonda ja vähemalt 6 riiki;
2. võistlusel saavutatud tulemus oli paremusjärjestuse esimeses pooles.

Maailmameistrivõistlused täiskasvanutele ja juunioridele (20.-26. august; Vilnius,
Leedu)
http://www.mtbo.lt/
Programm: lühirada, ühisstart, teade, tavarada, sprint
17.07.2017 - koondiste täpse koosseisu nimetamine ning teatavakstegemine
Täiskasvanute EM: EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on kuni 3 meest ja 1
naine. Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist.
Juunioride MM: EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on kuni 1 naine ja 1
mees. Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist.
Koondise EOL-i poolt osaliselt finantseeritavasse koosseisu määramisel arvestatakse:
• 2017. aasta tulemusi tiitlivõistlustelt ja MK-etappidelt
• Latvijas MTB-O daudzdienas (9.-11. juuni) tulemusi
• Eesti MV/BikEST (15.-16. juuli) tulemusi
Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võidakse koondisesse määrata ka
sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt finantseeritavasse koondisesse ei
mahu.
Koondise täpse koosseisu nimetab RO koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO
toimkonnaga. EOL-i juhatus kinnitab koondise täpse koosseisu, arvestades eelpool nimetatud
valikukriteeriume.
Teatevõistkondade koosseisud määrab RO koondise treener-esindaja kohapeal hiljemalt
teatevõistlusele eelneval päeval.

EOL-i poolt osaliselt finantseeritavad täiskasvanute koondise liikmetel tasutakse osavõtutasu
(stardimaks+akrediteering). Ülejäänud kulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise.
Juunioridel tasub EOL osavõtutasu, st stardimaks+akrediteering ja majutus+toitlustamine
(kuni 50 €/päev). Transpordikulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise.
Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 10.01.2015 otsuse nr. 1040 kohaselt,
mida on täiendatud järgmiste tingimustega:
1. arvestatakse tulemusi võistlustelt, kus osales vähemalt kümme sportlast või vähemalt kuus
võistkonda ja vähemalt 6 riiki;
2. võistlusel saavutatud tulemus oli paremusjärjestuse esimeses pooles.

Kinnitatud EOLi juhatuse 16.05.2017 otsusega nr. 2090

