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1. MK etapid 26.-30. november Yllas (FIN) 
EOL-i finantseeritava koondise suurus on kuni 2 võistlejat M21 klassis ja kuni 3 

võistleja N21 klassis. 

EOL tasub A-koondislaste stardimaksud. 

 

Koondisse koostamisel võetakse arvesse WRE edetabelis paiknemist, eelmise ja tänavuse 

hooaja suusaorienteerumise tulemusi erinevatel võistlustel. 

Vastavalt kehtivale korrale kompenseeritakse tulemuslikkuse alusel võistlusega seotud 

kulusid.  

 

2. Euroopa MV, 02.-08. veebruar Velingrad (BUL) 
EOL-i finantseeritava koondise suurus on kuni 3 võistlejat M21 klassis ja kuni 3 

võistleja N21 klassis.  

EOL tasub nende sportlaste stardimaksud. 

 

Kontrollvõistlused on: 

MK esimene ring    26-30.12.2017 Yllas 

Estonian SkiO Weekend   20.-21.01.2018 Rakvere 

Eesti MV lühirada ja tavarada   27.-28.01 2018 Põlva 

Koondise koostamisel võetakse arvesse WRE edetabelis paiknemist, eelmise ja tänavuse 

hooaja suusaorienteerumise tulemusi erinevatel võistlustel. 

Vastavalt kehtivale korrale kompenseeritakse tulemuslikkuse alusel võistlusega seotud 

kulusid.  

 

3. MK etapid 05.-10. märts Craftsbury(USA) 
EOL-i finantseeritava koondise suurus on kuni 2 võistlejat M21 klassis ja kuni 2 

võistleja N21 klassis 

EOL tasub MK 1.ringi ja EMi tulemuste alusel A-koondise kriteeriumid täitnud 

koondislaste stardimaksud. 

 

Kontrollvõistlused on: 

MK etapid       26.-30.11.2017 Yllas 

Euroopa MV       02.-08.02.2018 Velingrad 

Eesti MV sprint     17.02.2018 Värska  

Koondisse koostamisel võetakse arvesse WRE edetabelis paiknemist ja tänavuse hooaja 

suusaorienteerumise tulemusi erinevatel võistlustel. 

Vastavalt kehtivale korrale kompenseeritakse tulemuslikkuse alusel võistlusega seotud 

kulusid.  
 

 

 



4. Üliõpilaste MM 21.-26. veebruar Tartu(EST) 
Eesti koondise suurus on kuni 6 võistlejat M21 klassis ja kuni 6 võistlejat N21 

klassis 

 

Võistlejad peavad vastama FISU reeglitele. Sportlaste lähetamise otsustab Eesti 

Orienteerumisliit koostöös Eesti Akadeemilise Spordiliiduga. Arvesse võetakse tänavuse 

hooaja suusaorienteerumise tulemusi erinevatel võistlustel. 

 

Kontrollvõistlused on: 

Lääne-Virumaa MV-d    30.12.2017 Rakvere 

Estonian SkiO Weekend   20.-21.01.2018 Rakvere 

Eesti MV lühirada ja tavarada   27.-28.01 2018 Põlva 

 

Lisatingimused punktides 1.-3.  

 

o Koondised koostavad SO treenerid Raul Kudre, Vallo Vaher, Kuno Rooba ja EOLi 

esindaja Paul Poopuu arvestades kontrollvõistlusi ja teisi tulemusi 

o SO treenerid võivad vastava sportliku taseme puudumisel EOL-i poolt 

finantseeritavat  koondist vähendada. 

o SO treeneritel on õigus koondise suurust suurendada ja lähetada lisatud sportlasi 

võistlustele omafinantseerimisel. 

o Koondise koostamisel arvestatakse neid sportlasi, kes on hiljemalt 07.01.2018 

teatanud oma soovist kandideerida koondisesse Raul Kudrele 

o EOL kannab koondise treeneri osalemise ja reisikulud 

o Koondise koosseisud kinnitab EOL juhatus. 
 

 

Raul Kudre   

SO koondise treener-esindaja 

 

Kinnitatud  EOLi juhatuse 04.12.2017 otsusega nr 2126          


