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Eesti rattaorienteerumise koondiste koostamise alused 2018. aastal 

 
 

Euroopa meistrivõistlused – 27. juuni – 1. juuli, Budapest, Ungari 

1. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 4 meest ja 1 

naine. 

2. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2017. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 03.06. Tallinna MV, Männiku (tavarada) 

2) 08.-10.06. Balti MV, Kandava, Läti (sprint, lühirada, tavarada) 

3. Koondise koostab ratta-o koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga 

ja kinnitab EOL- i juhatus arvestades eelpool nimetatud valikukriteeriume. 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga määrata koondisesse (kokku maksimaalselt 

6 meest ja 6 naist) ka sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt 

osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 

5. EOL tasub koondisesse pääsenud 4 mehel ja 1 naisel EM-võistluste osavõtumaksud. 

Transpordi ja elamise-toitlustamise kulud katavad võistlejad ise või nende koduklubid. 

6. Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 20.01.2018 otsuse nr. 2139 

kohaselt ja sõltub saavutatud tulemustest: individuaaldistantsi 1.-6. koht 100%, 7.-20. 

koht 50%, 21.-30. koht stardimaks ja akrediteering; teatevõistluse 1.-3. koht 100%, 4.-

6. koht 50% ulatuses. *Kriteeriumi täitmist arvestatakse juhul, kui alal osaleb 

vähemalt 10 sportlast ja 6 riiki ning tulemus on lõpuprotokolli esimeses pooles. 

 

Juunioride Euroopa meistrivõistlused – 27. juuni – 1. juuli, Budapest, Ungari 

1. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 1 noormees ja 

1 neiu. 

2. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2017. aasta juunioride MM-il saavutatud tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 03.06. Tallinna MV, Männiku (tavarada) 

2) 08.-10.06. Balti MV, Kandava, Läti (sprint, lühirada, tavarada) 

3. Koondise koostab ratta-o koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga 

ja kinnitab EOL- i juhatus arvestades eelpool nimetatud valikukriteeriume. 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga määrata koondisesse (kokku maksimaalselt 

6 noormeest ja 6 neidu) ka sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt 

osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 

5. EOL tasub koondisesse pääsenud 1 noormehel ja 1 neiul EM-võistluste 

osavõtumaksud. Transpordi ja elamise-toitlustamise kulud katavad võistlejad ise või 

nende koduklubid. 
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6. Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 20.01.2018 otsuse nr. 2139 

kohaselt. 

 

Maailmameistrivõistlused – 5.-13. august, Waldviertel, Austria 

1. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 4 meest ja 1 

naine. 

2. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2017. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• 2018. aasta EM-võistluste tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 03.06. Tallinna MV, Männiku (tavarada) 

2) 08.-10.06. Balti MV, Kandava, Läti (sprint, lühirada, tavarada) 

3) 21.-22.07. Eesti MV, Värska (sprint, lühirada, tavarada) 

3. Koondise koostab ratta-o koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga 

ja kinnitab EOL- i juhatus arvestades eelpool nimetatud valikukriteeriume. 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga määrata koondisesse (kokku maksimaalselt 

6 meest ja 6 naist) ka sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt 

osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 

5. EOL tasub koondisesse pääsenud 4 mehel ja 1 naisel MM-võistluste osavõtumaksud. 

Transpordi ja elamise-toitlustamise kulud katavad võistlejad ise või nende koduklubid. 

6. Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 20.01.2018 otsuse nr. 2139 

kohaselt. 

 

Juunioride maailmameistrivõistlused – 5.-13. august, Waldviertel, Austria 

1. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 1 noormees ja 

1 neiu. 

2. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2017. aasta juunioride MM-il saavutatud tulemusi 

• 2018. aasta juunioride EM-võistluste tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 03.06. Tallinna MV, Männiku (tavarada) 

2) 08.-10.06. Balti MV, Kandava, Läti (sprint, lühirada, tavarada) 

3) 21.-22.07. Eesti MV, Värska (sprint, lühirada, tavarada) 

3. Koondise koostab ratta-o koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga 

ja kinnitab EOL- i juhatus arvestades eelpool nimetatud valikukriteeriume. 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga määrata koondisesse (kokku maksimaalselt 

6 noormeest ja 6 neidu) ka sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt 

osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 

5. EOL tasub koondisesse pääsenud 1 noormehel ja 1 neiul MM-võistluste 

osavõtumaksud ja majutus- ja toitlustuskulud kuni 50 €/päevas. 
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6. Transpordikulud katavad võistlejad ise või nende koduklubid. Omaosaluse 

kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 20.01.2018 otsuse nr. 2139 kohaselt. 

 

Noorte Euroopa meistrivõistlused – 5.-13. august, Waldviertel, Austria 

1. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 1 poiss ja 1 

tüdruk. 

2. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 03.06. Tallinna MV, Männiku (tavarada) 

2) 08.-10.06. Balti MV, Kandava, Läti (sprint, lühirada, tavarada) 

3) 21.-22.07. Eesti MV, Värska (sprint, lühirada, tavarada) 

3. Koondise koostab ratta-o koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga 

ja kinnitab EOL- i juhatus arvestades eelpool nimetatud valikukriteeriume. 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga määrata koondisesse (kokku maksimaalselt 

6 poissi ja 6 tüdrukut) ka sportlasi, kes kehtestatud kriteeriumite alusel EOL-i poolt 

osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 

7. EOL tasub koondisesse pääsenud 1 poisil ja 1 tüdrukul EM-võistluste osavõtumaksud 

ja majutus- ja toitlustuskulud kuni 50 €/päevas. 

5. Transpordi kulud katavad võistlejad ise või nende koduklubid. Omaosaluse 

kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 20.01.2018 otsuse nr. 2139 kohaselt. 

 

Maailma karikasarja finaaletapid 20.-23. september Odemira, Portugal 

1. Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist. 

2. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2017. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• 2018. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 03.06. Tallinna MV, Männiku (tavarada) 

2) 08.-10.06. Balti MV, Kandava, Läti (sprint, lühirada, tavarada) 

3) 21.-22.07. Eesti MV, Värska (sprint, lühirada, tavarada) 

3. EOL kompenseerib stardimaksu ja akrediteeringu A-koondise kriteeriumid täitnud 

sportlastele. Transpordi ja elamise-toitlustamise kulud katavad võistlejad ise või nende 

koduklubid. 

4. Koondise koostab ratta-o koondise treener-esindaja koostöös EOL-i RO-komisjoniga 

ja kinnitab EOL- i juhatus arvestades eelpool nimetatud valikukriteeriume. 

5. Omaosaluse kompenseerimine toimub EOL-i juhatuse 20.01.2018 otsuse nr. 2139 

kohaselt. 

 

 

Kinnitatud juhatuse 28.03.2018 otsusega nr 2157 


