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EOL juhatuse 24.01. 2019 otsus nr 2215 

  

EOL KOONDISTE SUURUS JA RAHASTAMISE ALUSED 2019. AASTAL 

 

 

KOONDISTE SUURUS 

 

1. Ettepanekud tiitlivõistlustele (MM, EM) lähetatavate koondiste suuruse kohta esitavad 

koondiste treener-esindajad kooskõlastatult treenerite nõukoguga või ratta- või 

suusaorienteerumise toimkonnaga arvestades sportlaste tulemusi, võimeid, arengut, 

treeninguid ning EOLi eelarvet. 

Ettepanekud orienteerumisjooksu, ratta- ja rattaorienteerumise koondiste suurusele esitatakse 

koos koondiste koostamise alustega. 

 

2. EOLi osalisel finantstoetusel tiitlivõistlustele lähetatavate sportlaste maksimaalne arv 

määratakse järgnevalt: 

 

2.1 Orienteerumisjooksu MN21 koondis:  

MM-i tavarajal võistlema pääsevate nais- ja meessportlaste arv on määratud IOFi kvoodiga; 

MMil lühirajal on koondise maksimaalne suurus 3 mees- ja 3 naissportlast. Koondise lõplik 

suurus määratletakse järgmiste kriteeriumide alusel: võistlejate arv, kes on saavutanud 

eelmise aasta MMil lühi- või  tavarajal individuaalsel 1.- 45. koha  või teatejooksus 1.-10. 

koha või MK etappidel 1.- 40. koha või üliõpilaste MMil või juunioride MM-il  1.-20. koha. 

 

2.2 Rattaorienteerumise MN 21 koondis: 

MM-i tavarajal võistlema pääsevate nais- ja meessportlaste arv on määratud IOFi kvoodiga; 

MM-il sprindis ja lühirajal ning EM-il on võistlema pääsevate sportlaste maksimaalne arv 6 

nais- ja 6 meessportlast, järgmiste kriteeriumide alusel: võistleja on saavutanud eelmise aasta 

tiitlivõistlustel individuaalselt 1.-35. koha või teates 1.-6. koha või MK etappidel 

individuaalselt 1.-35. koha või juunioride MM-il individuaalselt 1.-10. koha; 

 

2.3 Suusaorienteerumise MN 21 koondis: 

koondise maksimaalne suurus on 6 mees- ja 6 naissportlast järgmiste kriteeriumide alusel: 

võistleja on saavutanud eelmise aasta tiitlivõistlustel individuaalselt 1.-35. koha või teates 1-6. 

koha või MK etappidel 1-35. koha või üliõpilaste MMil või juunioride MM-il individuaalselt 

1.-10. koha; 

 

2.4 Orienteerumisjooksu MN20 (juunioride) koondis: 

koondise maksimaalne suurus on 6 mees- ja 6 naissportlast järgmiste kriteeriumide alusel: 

võistleja on saavutanud eelmise aasta juunioride MM-il individuaalselt 1.-60. koha või 

teatejooksus 1.-10. koha (ja kes järgmisel aastal kuuluvad MN20 klassi) või saavutasid MN18 

klassi noorte EM-il individuaalselt 1.-45. koha või teates 1.- 10. koha või Balti MV-l või BJC-

il või EJC-il MN20 (ja kes järgmisel aastal kuuluvad MN20 klassi) või MN18 klassis (ja kes 

järgmisel aastal kuuluvad MN20 klassi) individuaalselt 1.-6. koha. 

 

2.5 Rattaorienteerumise MN20 (juunioride) koondis: 

koondise maksimaalne suurus on 6 mees- ja 6 naissportlast järgmiste kriteeriumide alusel: 

võistleja on saavutanud eelmise aasta juunioride MM-il individuaalselt 1.-30. koha või teates 

1.-6. koha või noorte EM-il 1.-20. koha (ja kes järgmisel aastal kuuluvad MN20 klassi). 

 

2.6 Suusaorienteerumise MN20 (juunioride) koondis:  
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koondise maksimaalne suurus on 6 mees- ja 6 naissportlast järgmiste kriteeriumide alusel: 

võistleja on saavutanud eelmise aasta juunioride MM-il individuaalselt 1.-30. koha või teates 

1.-6. koha või noorte EM-il 1.-20. koha või teates 1.-3. koha (ja kes järgmisel aastal kuuluvad 

MN20 klassi). 

 

2.7 Orienteerumisjooksu noorte EM koondis: 

MN18 klasside koondise maksimaalne suurus on 4 mees- ja 4 naissportlast järgmiste 

kriteeriumide alusel: võistleja on saavutanud eelmise aasta noorte EM-il individuaalselt 1.-45. 

koha või teates 1.-10. koha või või Balti MV-l või BJC-il või EJC-il MN18 klassis (ja kes 

järgmisel aastal kuuluvad MN18 klassi) või MN16 klassis (ja kes järgmisel aastal kuuluvad 

MN18 klassi) individuaalselt 1.-6. koha 

MN16 klasside koondise maksimaalne suurus on 3 mees- ja 3 naissportlast võistlusklassis. 

Ettepanekud koondise suuruse kohta esitab koondise treener-esindaja kooskõlastatult 

treenerite nõukoguga hiljemalt 1. jaanuariks, arvestades noorsportlaste tulemusi, võimeid, 

arengut, treeninguid ning EOL eelarvet. 

 

2.8 Ratta- ja suusaorienteerumise noorte EM MN17 koondis: 

koondiste maksimaalne suurus on 3 mees- ja 3 naissportlast.  

Ettepanekud suusaorienteerumise koondise suuruse kohta esitab koondise treener-esindaja 

kooskõlastatult suusaorienteerumise toimkonnaga eelneva aasta 1. oktoobriks, arvestades 

noorsportlaste tulemusi, võimeid, arengut, treeninguid ning EOL eelarvet. 

Ettepanekud rattaorienteerumise koondise suurusele esitab koondise treener-esindaja 

kooskõlastatult rattaorienteerumise toimkonnaga 1. jaanuariks, arvestades noorsportlaste 

tulemusi, võimeid, arengut, treeninguid ning EOL eelarvet. 

 

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

tulemus on lõpuprotokolli esimeses pooles. 

 

4. Kui eeltoodud kriteeriumide alusel ei ole tiitlivõistluste koondisesse pääsenud ühtegi 

sportlast, siis võib orienteerumisala koondise treener-esindaja kooskõlastatult 

orienteerumisjooksu treenerite nõukogu või ratta- või  suusaorienteerumise toimkonnaga teha 

EOL juhatusele ettepaneku kinnitada EOLi osalisel finantstoetusel tiitlivõistluste koondisesse 

1 (ühe) mees- ja 1 (ühe) naissportlase. 

 

5. Koondiste koostamisel on koondislaste omavahendite lisandumisel võimalus erisusteks 

koondiste suuruses. Sellekohase ettepaneku, põhjenduse ja rahastamise alused esitab 

orienteerumisala koondise treener-esindaja kooskõlastatult orienteerumisjooksu treenerite 

nõukogu või suusa- või rattaorienteerumise toimkonnaga EOL juhatusele kinnitamiseks. 

 

KOONDISTE RAHASTAMINE 

 

1. Koondiste rahastamise alused kehtivad kõigile koondistele lähtudes EOL juhatuse 24. 01. 

2019 otsusest nr 2215, koondiste arvulisest suurusest ja kinnitatud eelarvest. 

 

2. Balti MV-l tasub EOL võistlejate stardimaksud, majutuse, toitlustamise ja ühistranspordi 

kulud. 

 

3. Juunioride ja noorte tiitlivõistlustel (MM, EM) tasub EOL võistlejate osavõtumaksu, mis 

sisaldab stardimakse ja akrediteeringut ning kuni 50€/päevas majutus- ja toitlustamiskulude 

eest. Ülejäänud kulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise esitatud arve alusel. 

Transpordikulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise kuni 400 euro ulatuses lähtudes 

tegelikest kulutustest ja mille kohta esitatakse arve. 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Baltic Junior Cupil ja Põhjamaade juunioride- ja noorte MV-l tasub EOL võistlejate 

stardimaksud, majutuse ja toitlustuse eest kuni 40€ päevas. Ülejäänud kulud kannab võistleja 

koduklubi või võistleja ise esitatud arve alusel. 

 

5. OJ täiskasvanute tiitlivõistlustel (MM, EM) tasub EOL A-ettevalmistuskoondise arvatud 

sportlaste osavõtumaksu, majutuse- ja transpordikulud. Toitlustuse kulud kannab võistleja 

koduklubi või võistleja ise esitatud arve alusel. 

Ülejäänud EOLi osalise finantseeringuda koondislastele tasub EOL akrediteeringu ja 

stardimaksud. Muud kulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise esitatud arve alusel. 

 

5. SO ja RO täiskasvanute tiitlivõistlustel (MM, EM) tasub EOL eelmise aasta tiitlivõistlustel 

individuaalselt esikümnesse jõudnud sportlaste osavõtumaksu, majutuse- ja transpordikulud. 

Toitlustuse kulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise esitatud arve alusel. 

Ülejäänud EOLi osalise finantseeringuga koondislastele tasub EOL akrediteeringu ja 

stardimaksud. Muud kulud kannab võistleja koduklubi või võistleja ise esitatud arve alusel. 

 

6. Maailma karikavõistlustel tasub EOL A-koondislaste osavõtutasu (stardimaksud ja 

akrediteering) ja teatevõistkondade stardimaksu. Ülejäänud kulud kannab võistleja koduklubi 

või võistleja ise esitatud arve alusel. 

 

8. Tulemusliku võistlemise eest tagastab EOL klubile (sportlasele) kuludokumentide ja/või 

arvete alusel osavõtutasude, transpordi, majutuse ning toitlustuse omaosaluse kulud 

järgnevalt*: 

 

OJ MN21 koondised:  

– MM, EM ind.distants  -   1.-10. koht  - 100% 

      11.-30. koht  -   50% 

      31.-45.koht  - stardimaks ja 

akrediteering 

             

- MM, EM teade   -      1.-6. koht  - 100% 

         7.-10. koht  -   50% 

 

- MK etapp ind.distants  -      1.-3. koht  - 100% 

         4.-45. koht  - stardimaks ja 

akrediteering 

 

- MK teade    -     1.-3. koht  - 100% 

 

RO MN21 koondised: 

- MM, EM ind.distants  -      1.-6. koht  - 100% 

         7.-20. koht  -   50% 

       21.-30. koht  - stardimaks ja 

akrediteering 

             

- MM, EM teade   -      1.-3. koht  - 100% 

           4.-6. koht  -   50% 

 

- MK etapp ind.distants  -      1.-3. koht  - 100% 

         4.-20. koht  - stardimaks ja 

akrediteering 
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- MK teade    -     1.-3.koht  - 100% 

 

SO MN21 koondised: 

- MM, EM ind.distants  -      1.-6. koht  - 100% 

         7.-20. koht  -   50% 

       21.-30. koht  - stardimaks ja 

akrediteering  

          

- MM, EM teade   -      1.-3. koht  - 100% 

           4.-6. koht  -   50% 

 

- MK etapp ind.distants  -      1.-3. koht  - 100% 

         4.-20. koht  - stardimaks 

          

- MK teade    -     1.-3.koht  - 100% 

 

*Kriteeriumide täitmist arvestatakse juhul, kui alal osaleb vähemalt 10 sportlast ja 6 riiki ning 

tulemus on lõpuprotokolli esimeses pooles. 

 

 

Juunioride- ja noorte koondised * 

1)  Sportlastele, kes ei pääsenud EOLi osalise finantseeringuga koondisse ja tasusid kõik 

osaluskulud ise, neile kompenseeritakse osavõtutasu, st stardimaksud ja akrediteering ning 

majutus- ja toitlustamiskulud (kuni 50 €/päevas) järgnevate tulemuste korral: 

 - OJ juunioride MM individuaaldistants  - 1.-60. koht 

 - OJ juunioride MM teade    - 1.-10. koht 

 - OJ noorte EM individuaaldistants   - 1.-45. koht  

 - OJ noorte EM teade     - 1.-10. koht 

 - RO ja SO juunioride MM individuaaldistants - 1.-30. koht 

 - RO ja SO juunioride MM teade   - 1.-6. koht 

 - RO ja SO noorte EM individuaaldistants  -  1.-20. koht 

 - RO ja SO noorte EM teade    - 1.-6. koht 

 

2)  Tulemusliku võistlemise eest tagastab EOL klubile (sportlasele) kuludokumentide ja/või 

arvete alusel omaosaluse kulud järgnevalt*: 

OJ juunioride MM, noorte EM ind.distants  - 1.- 10. koht - 100% 

-    11.-30. koht -  50% 

       

OJ juunioride MM, noorte EM teade   - 1.-6. koht - 100% 

-      7.-10. koht -   50% 

 

 

SO ja RO juunioride MM, noorte EM ind.distants - 1.-6. koht - 100% 

-  7.-10. koht   -   50%  

SO ja RO juunioride MM, noorte EM teade  - 1.-3.koht - 100% 

-  4.-6. koht  -   50%  

 

• Kriteeriumide täitmist arvestatakse juhul, kui alal osaleb vähemalt 10 sportlast ja 6 riiki 

ning tulemus on lõpuprotokolli esimeses pooles. 


