Eesti juunioride- ja noorte
koostamise alused 2017. aastal

orienteerumisjooksu

koondiste

1. Balti MV, Leedu (Vilnius) 20.05.-21.05.2017.
Koondises võistlejaid MN20 (4+4); MN18 (5+5); MN16 (5+5); MN14 (4+4)
Koondisse pääsemise kriteeriumid:
- kõigist võistlusklassidest 2 vähima koefitsiendiga võistlejat kolme katsevõistluse
kahe parema tulemuse koefitsiendi* summas.
1. Ilves-3 2. päev (tavarada)
2. Ilves-3 3. päev (lühirada)
3. EMV lühirada

30.04.2017
01.05.2017
06.05.2017

Vana-Otepää/Truuta
Vana-Otepää/Truuta
Mõndavere

- ülejäänud võistlejad võistlusklassides MN14; MN16; MN18 ja MN20 määrab
orienteerumisjooksu treenerite nõukogu, arvestades eelmist hooaega ning kevadiste
võistluste (Ilves-3, EMV lühirada) tulemusi. Lisaks on koondise treener-esindajal
õigus nimetada (kooskõlastatult orienteerumisjooksu treenerite nõukoguga) 1
sportlane koondisse ilma et nimetatud võistlusi arvestataks (kui sportlane pole saanud
nimetatud võistlustel osaleda, samas omab ta piisavalt kõrget sportliku taset, et
nimetatud tiitlivõistlusel osaleda vms).
- Orienteerumisjooksu treenerite nõukogul on õigus vähendada koondislaste arvu, kui
mingis klassis pole piisava tasemega sportlasi.
- Treenerite nõukogu esitab koondiste nimelise koosseisu EOLi juhatusele hiljemalt
07.05.2017.
- Koondise kinnitab EOLi juhatus
- EOL tasub võistlejate kulud.

2. Euroopa noorte MV, Slovakkia, Banska Bystrica 29.06.-02.07.2017.
Koondises võistlejaid MN16 ja MN18 klassides, mõlemas vanuseklassis kuni 4
noormeest ja kuni 4 neidu.
Koondisse pääsemise kriteeriumid:
- Võistlejad määrab treenerite nõukogu, arvestades eelmise hooaja tulemusi ning
järgnevate võistluste tulemusi aastal 2017 (need on peamised kontrollvõistlused):
1. Lihavõttesprint
2. Ilves-3 2. päev (tavarada)
3. EMV lühirada
4. Balti MV tavarada
5. Tartu Kevad 1. päev (tavarada)
6. Intsikurmu jooks**
-

09.04.2017
30.04.2017
06.05.2017
20.05.2017
27.05.2017
09.06.2017

Võru linn
Vana-Otepää/Truuta
Mõndavere
Vilnius, Leedu
Kassinurme
Põlva

Lisaks on koondise treener-esindajal õigus nimetada (kooskõlastatult
orienteerumisjooksu treenerite nõukoguga) 1 sportlane ilma et nimetatud võistlusi
arvestataks (kui sportlane pole saanud nimetatud võistlustel osaleda, samas omab
ta piisavalt kõrget sportliku taset, et nimetatud tiitlivõistlusel osaleda vms).

-

-

-

Kui kalenderplaani tekib mõni arvestatav sprindivõistlus, siis võib treenerite
nõukogu otsustada ka see võistlus lisada võistluste hulka, mille alusel koondis
moodustatakse.
Koondise lõpliku suuruse otsustab treenerite nõukogu vahetult enne
registreerimisaja lõppu, lähtudes sportlaste hetketasemest.
EOL tasub igast vanusegrupist kuni 3 sportlase osalustasud. Sõidukulud tasub iga
osaleja koduklubi EOL-i poolt väljastatud arve alusel.
Neljanda sportlase osavõtukulud (kõigis klassides) kannab sportlane või klubi
omafinantseeringuga. Kui sportlane jõuab kohale 1.-45. individuaaldistantsil või
kohale 1.-10. teatejooksus, tasub osalustasu EOL, kuid seda tingimusel, et
saavutatud tulemus oli paremusjärjestuse esimeses pooles.
Koondise arvuline koosseis kinnitatakse hiljemalt 05.06.2017.
Treenerite nõukogu esitab koondiste nimelise koosseisu EOLi juhatusele hiljemalt
12.06.2017.
Koondise kinnitab EOLi juhatus

3. Juunioride MM Soome, Tampere 10.07.-15.07.2017.
Koondises võistlejaid kuni 5 naisjuuniori ja kuni 5 meesjuuniori.
Koondisse pääsemise kriteeriumid:
- Võistlejad määrab treenerite nõukogu, arvestades eelmise hooaja tulemusi ning
järgnevate võistluste tulemusi aastal 2017 (need on peamised kontrollvõistlused):
1. Lihavõttesprint
2. Ilves-3 2. päev (tavarada)
3. Ilves-3 3.päev (lühirada)
4. EMV lühirada
5. Balti MV tavarada
6. Tartu Kevad 1. päev (tavarada)
7. Intsikurmu jooks**

09.04.2017
30.04.2017
01.05.2017
06.05.2017
20.05.2017
27.05.2017
09.06.2017

Võru linn
Vana-Otepää/Truuta
Vana-Otepää/Truuta
Mõndavere
Vilnius, Leedu
Kassinurme
Põlva

- Lisaks on koondise treener-esindajal õigus nimetada (kooskõlastatult
orienteerumisjooksu treenerite nõukoguga) 1 sportlane ilma et nimetatud võistlusi
arvestataks (kui sportlane pole saanud põhjendatud põhjusel nimetatud võistlustel
osaleda, samas omab ta piisavalt kõrget sportliku taset, et nimetatud tiitlivõistlusel
osaleda vms).
- Kui kalenderplaani tekib mõni arvestatav sprindivõistlus, siis võib treenerite
nõukogu otsustada ka see võistlus lisada võistluste hulka, mille alusel koondis
moodustatakse.
- Koondise arvuline koosseis kinnitatakse hiljemalt 08.05.2017
- Treenerite nõukogu esitab koondise nimelise koosseisu EOLi juhatusele hiljemalt
12.06.2017.
- Koondise kinnitab EOLi juhatus.
- EOL tasub kuni 3 naisjuuniori ja kuni 3 meesjuuniori osavõtumaksud (sh majutus ja
toitlustus kuni 50 €/päev).
- Sõidukulud tasub iga võistleja koduklubi EOL-i poolt esitatud arve alusel.
- Kui orienteerumisjooksu treenerite nõukogu teeb ettepaneku kumbagi klassi veel
sportlasi nimetada, siis on sellel sportlasel võimalus osaleda oma/klubi

täisfinantseeringuga. Kui antud sportlane jõuab individuaaldistantsil 60 parema hulka,
siis tasub EOL osalustasu (sh majutus ja toitlustus kuni 50 €/päev), kuid seda
tingimusel, et saavutatud tulemus oli paremusjärjestuse esimeses pooles.

4. Baltic Junior Cup, Rootsi, Blekinge 20.10.-22.10.2017.
Koondises võistlejad MN16, MN18 ja MN20 klassides, igas vanuseklassis kuni 5
neidu ja 5 noormeest.
Koondisse pääsemise kriteeriumid:
- kõigis võistlusklassides 2 vähima koefitsiendiga võistlejat kolme katsevõistluse kahe
parema koefitsiendi* summas:
1. EMV tavarada
2. Suunto Games 1. päev
3. Suunto Games 2. päev

02.09.2017 Lasila
30.09.2017 Valgehobusemäe
01.10.2017 Valgehobusemäe

- Ülejäänud võistlejad määrab treenerite nõukogu arvestades 2017 hooaja
orienteerumisjooksu EMV-de, tiitlivõistluste (BMV, noorte EM, juunioride MM) ning
Suunto Games`i tulemusi. Lisaks on koondise treener-esindajal õigus nimetada
(kooskõlastatult orienteerumisjooksu treenerite nõukoguga) 1 sportlane ilma et
nimetatud võistlusi arvestataks (kui sportlane pole saanud nimetatud võistlustel
osaleda, samas omab ta piisavalt kõrget sportliku taset, et nimetatud võistlusel osaleda
vms).
- Treenerite nõukogu esitab koondise nimelise koosseisu EOLi juhatusele hiljemalt
08.10.2017.
- EOL tasub osalustasu. Sõidukulud tasub iga osaleja koduklubi EOL-i poolt
väljastatud arve alusel.
- Koondise kinnitab EOL juhatus.
Lisatingimused:
a. Treenerite nõukogul on õigus koondise suurust vähendada, kui võistlusklassis ei
ole vajalikku arvu piisava tasemega sportlasi või kui on raskusi koondise
finantseerimisega. Lisaks on treenerite nõukogul õigus jätta katsevõistluste
tulemused arvesse võtmata, kui katsevõistlustel osaleb liiga vähe sportlasi või
osalevad sportlased on liiga madala sportliku tasemega või esinevad muud
olulised põhjused, mis mõjutavad katsevõistluste tulemuste objektiivsust.
b. Juunioride MM-i ja Noorte EM-i kandidaadid on kohustatud esitama
noortekoondise treenerile treeningu aruanded kuude kaupa, kui treener seda nõuab
ning läbima vähemalt kord aastas arstliku kontrolli, mille tulemused tuleb samuti
esitada koondise treenerile.
* Koefitsientide arvestus:
Võistlustulemuse koefitsient saadakse võistleja aja jagamisel sama võistlusklassi
võitja ajaga (võitja koef=1, teistel koef>1). Rahvusvahelistel võistlustel võetakse
koefitsientide arvestamisel arvesse vaid Eesti võistlejate tulemusi. Koef. 1 on parimal
Eesti võistlejal! Paremusjärjestuse saamiseks mitme võistluse kokkuvõttes
järjestatakse võistlejad kõigilt võistlustelt kogutud kahe vähima koefitsiendi summa
alusel.

**Intsikurmu jooks 09.06.2017.
Valikukriteeriumide hulka jooksuvõistluse lisamise eesmärk on hinnata sportlaste
jooksuvõimeid. Kui koondisekohale tekib konkurents, siis on Intsikurmu jooks üks
olulisemaid valikukriteeriume.

Koondiste esindaja:
Piibe Tammemäe, Eesti noorte-ja juunioride orienteerumisjooksu koondiste treeneresindaja,
Tel 5817 3711
Piibe.Tammemae@gmail.com
Eesti 2017. aasta juunioride ja noorte orienteerumisjooksu koondiste koostamise
alused on kooskõlastatud orienteerumisjooksu treenerite nõukoguga.

