Kinnitatud EOLi juhatuse 13.02.2018 otsusega nr 2142

Eesti MN21 orienteerumisjooksu koondiste koostamise alused 2018. aastal
Ettepaneku koondiste koostamiseks teeb koondise treener-esindaja arvestades koondise
koostamise aluseid ja kooskõlastab selle EOLi treenerite nõukoguga. Treenerite nõukogul on
õigus osa koondise kohti täitmata jätta, kui võistlusklassis ei ole vajalikku arvu piisavalt kõrge
tasemega sportlasi.
Eesti koondised kinnitab EOLi juhatus. Vajadusel esitavad koondise treener-esindaja ja
treenerite nõukogu juhatusele põhjendused oma otsuste kohta.
Üliõpilaste MMi Eesti koondise kinnitab Eesti Akadeemiline Spordiliit.
Võistlused, kuhu EOL lähetab Eesti koondise 2018.aastal (edaspidi koondise võistlused):
• Euroopa MV Śveitsis 4.-13.5, sprint, lühirada, sprinditeade, teade, tavarada
• Balti MV Lätis 26.-27.5, tavarada, teade
• MM Lätis 4.-11.8, sprint, sprinditeade, tavarada, lühirada, teade
• MK-etapid Norras 31.8-2.9, lühirada, teade, sprint
• MK-etapid Tśehhis 4.-7.10, tavarada, lühirada, sprinditeade
• Euromeeting, ..., sügis
Hiljemalt 28.veebraril 2018 kinnitab sportlane e-postiga aadressidele elosaue@gmail.com ja
eol@orienteerumine.ee millistele koondise võistlustele ja millistele distantsidele nendel ta
Eesti koondisesse kandideerib.
Koondise võistluste rahastamise korra kinnitab EOL juhatus eraldi dokumendiga.
Vajadusel tuleb sportlasel/koduklubil tasuda osavõtumaksud või omafinantseeringu summad
Eesti Orienteerumisliidu arvelduskontole nr EE972200221002100295 Swedbank või
EE671010220034030010 SEB.
MK-etapil, EM-il, MM-il osalev sportlane peab omama kehtivat IOF sportlase litsentsi
(Athlete licence).
Koondiste koostamine:

Euroopa MV ja MK 1.ring – sprint, sprinditeade, lühirada, teade, tavarada;
4.-14.mai; Śveits
5.märts 2018 – arvuline registreerimine ja osalustasude tasumine;
20.aprill – koondise kinnitamine;
24.aprill – nimeline registreerimine.
Koondise suurus: kuni 6 meest ja 6 naist sprindil ja lühirajal, kuni 3 meesta ja 3 naist
tavarajal, 1 sprinditeate võistkond ja kuni 2 metsateate võistkonda kummaski klassis.
Kui koondisesse kandideerijaid on rohkem kui maksimaalne koondise suurus, arvestatakse
eelkõige kevadiste võistluste ning vajadusel 2017.aasta tulemusi.

Balti MV – tavarada, teade; 26.-27.mai; Läti
Koondise suurus: kuni 10 sportlast klassis N21 + 10 sportlast klassis M21.

Koondise koostamisel arvestatakse eelkõige kevadiste võistluste ning vajadusel 2017.aasta
tulemusi. Koondis kinnitatakse hiljemalt 20.mail 2017. Teatevõistkonnad koostab koondise
treener kohapeal.
EOL tasub koondise osavõtumaksu, majutus- ja toitlustamiskulud ning koondise ühise
transpordi kulud.

Üliõpilaste MM – sprint, lühirada, sprinditeade, teade, tavarada;
16.-22.7; Kuortane, Soome
17.aprill 2018 – arvuline registreerimine ja 25% osalustasude tasumine;
12.juuni – koondise kinnitamine;
17.juuni – nimeline registreerimine.
Koondise suurus: kuni 6 meest ja 6 naist. Igale ind.distantsile saab startida 4+4 sportlast; 1
sprinditeate võistkond; kuni 2+2 metsateate võistkonda.
Koondise koostamisel arvestatakse eelkõige Eesti MV ja Balti MV'ga, lisaks muude kevadiste
võistluste tulemustega.

Maailmameistrivõistlused ja MK 2.ring; 4.-11.august; Sigulda, Läti
3.juuni 2018 – arvuline registreerimine;
22.juuni – EOLi poolt osavõtumaksu tasumine korraldajatele;
10.juuli – koondise kinnitamine;
24.juuli – nimeline registreerimine.
Koondise suurus
Osaluskohti on Eestil:
• sprindidistantsil saab startida 3+3 sportlast;
• meeste lühi- ja tavarajal saab startida 3 sportlast;
• naiste lühi- ja tavarajal saab startida 2 sportlast;
• sprinditeatel saab startida üks võistkond (2 naist ja 2 meest);
• teatevõistlusel saab startida üks naiste- ja üks meeste võistkond, kumbki 3-liikmeline.
Koondise koostamine
Võistlusteks, millede alusel treenerite nõukogu hindab sportlase potentsiaali olla edukas
MMil, on:
Sprint
6.5 - EM, Śveits
2. või 10.juuni katsevõistlus Eestis
6.7 - katsevõistlus, Limbaźi, LAT
Lühirada
8. ja 9.5 - EM, Śveits
19.5 - Eesti MV lühirada
7.7 - katsevõistlus, Ligatne, LAT
Tavarada
26.5 - Balti MV tavarada
8.7 - katsevõistlus, Ligatne, LAT
6.-8.juulil Lätis toimuvatel katsevõistlustel kõigi võistlejate hulgas esimese kuue hulka tulnud
parim eestane saab koha MM koondisesse antud distantsile.
Võrdväärsete tulemuste korral arvestatakse ka kevadisi muid võistlusi.
Metsateade ja sprinditeade
Võistkondade koosseisude ja jooksujärjestuste nägemuse esitab koondise treener

koondisesse kandideerinutest koos koondise kinnitamisega. Vajadusel on võimalikud
hilisemad muudatused.

MK 3.ring – tavarada, proloogiga jälitus lühirajal, teade;
31.august-2.september; Ostfold, Norra
30.juuni 2018 - võistkonna arvuline suurus;
19.juuli - EOL'i poolt osalustasude maksmine korraldajatele;
21.august - nimeline registreerimine.
Koondise suurus: kuni 6 meest ja 6 naist individuaaldistantsidel, kuni 3 kolmeliikmelist
teatevõistkonda kummaski võistlusklassis.
Koondisesse pääsemisel arvestatakse kandideerijate vastava distantsi: 1) 2018.aasta
koondise võistluste tulemusi, 2) muude võistluste tulemusi.

MK 4.ring – knockout sprint, sprinditeade, lühirada, sprint (MK finaal); 4.7.oktoober; Praha, Tśehhi
Koondise suurus: kuni 6 meest ja 6 naist individuaaldistantsidel, kuni 3 sprinditeate
võistkonda.
Koondisesse pääsemisel arvestatakse kandideerijate vastava distantsi: 1) 2018.aasta
koondise võistluste tulemusi, 2) muude võistluste tulemusi.

Euromeeting; sügis; Norra
Koondise suurus: ligikaudu 10 sportlast klassis N21 + 10 sportlast klassis M21, täpsusutub
pärast juhendi ilmumist.
Koondise koostamisel arvestatakse 2018.aasta võistluste tulemusi.

