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Eesti Orienteerumisliidu ettevalmistuskoondiste statuut 

 

1. Eesmärk 

1.1. Määratleda rahvusvahelisele tippkonkurentsi tasemele vastavad, selleks eeldusi omavad  

ja saavutusspordile orienteeritud sportlased. 

1.2. EOLi toe tagamine orienteerumisspordi rahvusvahelisse tippu pürgivatele sportlastele. 

 

2. Ettevalmistuskoondiste koostamine 

2.1. Igal orienteerumisalal peab sportlane ise kinnitama koondise treener-esindajale oma soovi 

kuuluda orienteerumisala koondisesse ning treenida ja võistelda saavutusspordi suunitlusega: 

suusaorienteerumises hiljemalt 1. juuliks, rattaorienteerumises ja orienteerumisjooksus 

hiljemalt 1. jaanuariks. 

2.2. A-koondiste suurused 

• Orienteerumisjooksu MN21 koondis – kuni 12 sportlast  

• Orienteerumisjooksu juunioride- ja noortekoondis – kuni 18 sportlast 

• Suusaorienteerumise MN21 koondis – kuni 6 sportlast 

• Rattaorienteerumise MN21 koondis – kuni 6 sportlast 

• Suusaorienteerumise juunioride- ja noortekoondis – kuni 12 sportlast 

• Rattaorienteerumise juunioride- ja noortekoondis – kuni 6 sportlast   

 

2.3. A-koondistesse  pääsemise kriteeriumid: 

2.3.1. Orienteerumisjooksu MN21 koondis 

1.  Saavutanud eelmisel hooajal tiitlivõistlustel (MM, EM, WG) individuaalselt 1.-10. koha 

või teatejooksus 1.-6. koha; MK-l individuaalselt 1.-6. koha või teatejooksus 1-3. koha; 

üliõpilaste, sõjaväelaste või juunioride MM-il individuaalselt 1.-3. koha või teatejooksus 1. 

koha;  

2. Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kaks järgmistest tulemustest: 

Tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 11.-30. koha või teatejooksus 7.- 8. koha; WG-l 

individuaalselt 7.-12. koha või teatejooksus 7.-8. koha; MK etapil individuaalselt 7.-20. koha 

või teatejooksus 4.-6. koha; üliõpilaste, sõjaväelaste ja juunioride MM-il individuaalselt 4.-6. 

koha või teatejooksus 2.-3. koha; Balti MV-l individuaalselt 1.-3. koha. 

3.  Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kolm järgmistest tulemustest (sh vähemalt 1 

individuaalvõistluse tulemus): 

Tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 31.- 40. koha või teatejooksus 9.-10. koha; MK 

etapil individuaalselt 21.-40. koha või teatejooksus 7.-8. koha; üliõpilaste MMil, juunioride 

MMil ja sõjaväelaste MMil meestest individuaalselt 7.-20. koha või teatejooksus 4.-6. koha; 

sõjaväelaste MMil naistest 7.-10. koha; Balti MV-l M,N21 klassis individuaalselt 4.-6. koha 
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või teatejooksus 1. koha või juunioridest individuaalselt 1. - 3. koha ; BJC-l, EJC-l 

juunioridest individuaalselt 1.-3. koha. 

 

2.3.2. Rattaorienteerumise MN21 koondis 

1. Saavutanud eelmisel hooajal tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 1.-10. koha või 

teates 1.-3. koha ; MK etapil individuaalselt 1.- 6. koha või teates 1. koha; juunioride MM-il 

individualselt 1.-3. koha või teates 1. koha. 

2. Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kaks järgmistest tulemustest: 

Tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 11.-20. koha või teates 4.-6. koha; MK etapil 7.-12. 

koha või teates 2.-3. koha; juunioride MM-il individuaalselt 4.-6. koha või teates 2.-3. koha; 

Balti MV-l 1. koha.  

3.  Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kolm järgmistest tulemustest (sh vähemalt 1 

individuaalvõistluse tulemus): 

Tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 21.-35. koha või teates 7.-8. koha; MK etapil 13-

35. koha või teates 4.- 6. koha; juunioride MM-il individuaalselt meestest 7.-20. koha, naistest 

7.-12. koha või teates meestest 4-6. koha; Balti MV-l 2.-3. koha.  

 

2.3.3. Suusaorienteerumise MN21 koondis 

1. Saavutanud eelmisel hooajal tiitlivõistlustel (MM, EM ) individuaalselt 1.-10. koha või 

teates 1.-3. koha ; MK etapil 1.-6. koha või teates 1. koha; taliuniversiaadil või üliõpilaste 

MMil või juunioride MM-il 1.-3. koha või teates 1. koha.  

2. Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kaks järgmistest tulemustest: 

Tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 11.-20. koha või teates 4.-5. koha; MK etapil 7.-12. 

koha või teates 2.-3. koha; taliuniversiaadil või üliõpilaste MMil või juunioride MM-il 

individuaalselt 4.-6. koha või teates 2.-3. koha.   

3.  Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kolm järgmistest tulemustest (sh vähemalt 1 

individuaalvõistluse tulemus): 

Tiitlivõistlustel (MM, EM) individuaalselt 21.-35. koha või teates 6. koha; MK etapil 13.-35. 

koha või teates 4.- 5. koha; taliuniversiaadil või üliõpilaste MMil või juunioride MM-il 

individuaalselt 7.-20. koha või teates 4.-5. koha. 

 

2.3.4. Orienteerumisjooksu juunioride- ja noortekoondis 

1. Saavutanud eelmisel hooajal tiitlivõistlustel (juunioride MM, noorte EM) individuaalselt 1.-

10. koha või teatejooksus 1.-3. koha; Balti MV-l või BJC-l või EJC-l individuaalselt 1.-3. 

koha. 

2.  Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kaks järgmistest tulemustest: 

Juunioride MM-il individuaalselt A-finaali koha (11.- 60. koht) või teatejooksus 4.-10. koha; 

noorte EM-il individuaalselt 11.-45. koha või teatejooksus 4.-10. koha; Balti MV-l või BJC-l 

või EJC-l individuaalselt 4.-6.koha või teatejooksus 1-3. koha. 

3. Eesti MV lühirajal, tavarajal ja sprindis MN20 vanuseklassides kahe parema tulemuse 

kohapunktide summas väikseima väärtuse saanud noor, kes järgmisel aastal võistleb MN20 

klassis. 

4. Eesti MV lühirajal, tavarajal ja sprindis MN16-18 vanuseklassides kahe parema tulemuse 

kohapunktide summas väikseima väärtuse saanud noor igas klassis. 
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5. Eesti MV lühirajal, tavarajal ja sprindis MN14 vanuseklassides kahe parema tulemuse 

kohapunktide summas väikseima väärtuse saanud noor, kui ta järgmisel aastal võistleb 16-

vanuseklassis. 

 

2.3.5. Rattaorienteerumise juunioride- ja noortekoondis 

1.  Saavutanud eelmisel hooajal juunioride MM-il või noorte EMil individuaalselt 1.-10. koha 

või teates 1.-3. koha; 

2.  Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kaks järgmistest tulemustest: 

Juunioride MM individuaalselt meestest 11.-30. koha või teates 4.-6. koha; noorte EM-il 

individuaalselt 11.-20. koha või teates 4.-6. koha. 

3. Eesti MV individuaalaladel MN20 vanuseklassides kahe parema tulemuse kohapunktide 

summas väikseima väärtuse saanud noor, kes järgmisel aastal võistleb MN20 klassis. 

4. Eesti MV individuaalaladel MN17 vanuseklassides kahe parema tulemuse kohapunktide 

summas väikseima väärtuse saanud noor. 

 

2.3.6. Suusaorienteerumise juunioride- ja noortekoondis 

1.  Saavutanud eelmisel hooajal juunioride MM-il või noorte EMil või taliuniversiaadil või 

üliõpilaste MMil individuaalselt 1.-10. koha või teates 1.-3. koha; 

2.  Saavutanud eelmisel hooajal vähemalt kaks järgmistest tulemustest: 

Juunioride MM või taliuniversiaadil või üliõpilaste MMil individuaalselt 11.-30. koha või 

teates 4.-6. koha; noorte EM-il individuaalselt 11.-20. koha või teates 4-6. koha; 

3. Eesti MV individuaalaladel MN20 vanuseklassides kahe parema tulemuse kohapunktide 

summas väikseima väärtuse saanud noor, kes järgmisel aastal võistleb MN20 klassis. 

4. Eesti MV individuaalaladel MN16-18 vanuseklassides kahe parema tulemuse kohapunktide 

summas väikseima väärtuse saanud noor igas klassis. 

5. Eesti MV individuaalaladel MN14 vanuseklassides kahe parema tulemuse kohapunktide 

summas väikseima väärtuse saanud noor, kui ta järgmisel aastal võistleb 16-vanuseklassis. 

 

2.3.7. Kriteeriumi täitmist arvestatakse juhul, kui alal osaleb vähemalt 10 sportlast ja 6 riiki 

ning tulemus on lõpuprotokolli esimeses pooles. 

 

2.3.8. Peale tiitlivõistluste toimumist korrigeeritakse hooaja teiseks pooleks 

ettevalmistuskoondiste koosseisud, vastavalt tulemuslikkusele eelmisel aastal ja hooaja 

esimesel poolel. Kusjuures jooksva aasta tulemustest vähemalt 1 peab vastama tulemuslikkuse 

kriteeriumidele.  

 

2.4. Koondise treener-esindaja võib kooskõlastatult orienteerumisjooksu või  

suusaorienteerumise treenerite nõukoguga või rattaorienteerumise toimkonnaga erandkorras ja 

põhjendatud taotluse alusel teha EOL juhatusele ettepaneku sportlaste, kel on täitmata A-

koondisesse pääsemise kriteeriumid, lisamiseks A-koondisesse, ent samas mitte ületades A-

koondiste maksimaalset suurust. 

 

2.5. Koondise treener-esindaja võib kooskõlas orienteerumisjooksu või suusaorienteerumise 

treenerite nõukoguga või rattaorienteerumise toimkonnaga teha EOL-i juhatusele ettepaneku 
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A-koondisesse mittepääsenud sportlaste nimetamiseks B-koondisesse või koondise 

kandidaatideks. 

 

2.6. Ettevalmistuskoondised kinnitab EOL juhatus, koondise treener-esindaja poolt 

orienteerumisjooksu või suusaorienteerumise treenerite nõukogu või rattaorienteerumise 

toimkonnaga kooskõlastatud ettepanekute alusel, lähtudes käesolevas statuudis kehtestatud 

koondiste maksimaalsest suurusest ja kriteeriumide täitmisest. 

 

2.7. Ettevalmistuskoondiste koosseise võib EOL juhatus jooksvalt muuta koondise treener-

esindaja poolt orienteerumisjooksu või suusaorienteerumise treenerite nõukoguga või 

orienteerumise toimkonnaga kooskõlastatud ettepaneku alusel. 

 

3. Ettevalmistuskoondisesse nimetatud sportlaste õigused 
 

3.1. Osaleda vastavalt koondise treener-esindaja poolt teatatud ajakavale ja tingimustele Eesti 

koondise ettevalmistuslaagrites ja treeningtöös. Vastavalt kinnitatud EOLi eelarvele A-

ettevalmistuskoondise liikmete osalemist koondise ettevalmistuslaagrites. 

3.2. A-ettevalmistuskoondise liikmetele kompenseeritakse osalemine Eesti koondise 

koosseisus võistlustel vastvalt EOLi juhatuse 24.01.2019 otsusele nr 2215. 

3.3. Iga orienteerumisala A-ettevalmistuskoondislased saavad toetust arstliku kontrolli 

läbimiseks vastavalt kinnitatud EOLi eelarvele. 

3.4. Teada koondise tegevus- ja finantsplaane: suusaorienteerumises hiljemalt 1. detsembriks, 

rattaorienteerumises ja orienteerumisjooksus hiljemalt 1. aprilliks. 

3.5. Saada õigeaegselt infot muudatustest koondise tegemistes. 

3.6. Teha ettepanekuid koondise tegevusplaani ning koondise koostamise aluste 

väljatöötamisel. 

3.7. Saada abi koondise treener-esindajalt sportliku ettevalmistuse planeerimisel. 

4. A-koondisesse nimetatud sportlaste kohustused 

4.1 Osaleda Eesti koondisega võistlustel, kui ta on Eesti koondisesse kinnitatud. 

4.2. Kooskõlastada koondise treener-esindajaga oma treeningkava ja osaleda koondise ühistes 

ettevalmistuslaagrites.  

4.3  Esitada koondise treener-esindajale treeninguaruandeid vastavalt tema järelpärimistele ja 

informeerida koondise treener-esindajat kõigist asjaoludest, mis võivad olla olulised sportlase 

A-koondisse kuulumise staatuse  seisukohalt.  

4.4  Läbida vähemalt 1 kord aastas arstlik kontroll. 

4.5 Täita antidopingu koodeksit ja kõiki WADA nõudeid. 

 

5. Koondise treener-esindaja kohustused 

5.1. Esitada ettevalmistuskoondise nimekiri orienteerumisjooksu või suusaorienteerumise 

treenerite nõukogu või rattaorienteerumise toimkonnaga kooskõlastatud ettepanekute alusel 

EOL juhatusele kinnitamiseks: orienteerumisjooksus ja rattaorienteerumises hiljemalt 1. 

jaanuariks ja suusaorienteerumises hiljemalt 1. juuliks. 
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5.2. Koostada ettevalmistuskoondise tegevusplaan ning tutvustada neid sportlastele ja EOL 

juhatusele:  rattaorienteerumises ja orienteerumisjooksus hiljemalt 1. jaanuariks ja 

suusaorienteerumises hiljemalt 1. juuliks. 

5.3.  Koostada tiitlivõistluste koondiste koostamise alused ja esitada EOLi juhatusele 

kinnitamiseks: rattaorienteerumises ja orienteerumisjooksus hiljemalt 1. jaanuariks ja 

suusaorienteerumises hiljemalt 1. oktoobriks, 

5.4. Ette valmistada ja läbi viia koondise treeningkogunemisi ja võistlusreise vastavalt 

tegevusplaanile.  

5.5. Nõustada sportlasi treeningute planeerimisel. 

 

Käesolev statuut hakkab kehtima alates EOLi juhatuse poolt kinnitamisest. 

Kinnitatud EOLi juhatuse 24. jaanuari 2019  otsusega nr 2216. 

 

 

 


