Kinnitatud EOL juhatuse 12.05.2021 otsusega nr 2369.

Eesti MN21 orienteerumisjooksu koondiste koostamise alused 2021
Kõik koondised koostab allpool toodud reeglite põhjal EOLi treenerite nõukogu. Ettepaneku koondise
koosseisu kohta teeb treenerite nõukogule koondise treener-esindaja. Treenerite nõukogul on õigus
osa koondisekohti täitmata jätta, kui kandidaatide hulgas ei ole vajalikku arvu piisavalt kõrge tasemega
sportlasi.
Koondised kinnitab EOLi juhatus. Vajadusel esitavad koondise treener-esindaja ja treenerite nõukogu
juhatusele põhjendused oma otsuste kohta.

Võistlused, kuhu EOL lähetab Eesti koondise 2021. aastal (edaspidi koondise võistlused) on:
● EM, MK 1. ring Šveitsis, 13.-16. mai
● Balti MV Leedus, 29.-30. mai
● MM Tšehhis, 03.-09. juuli
● MK 2. ring Rootsis, 12.-15. august
● MK 3. ring Itaalias, 30. september - 3. oktoober

Koondise võistluste rahastamise kord on määratud EOL juhatuse 24.01.2019 otsusega nr.
2215 "EOL koondiste suurus ja rahastamise alused 2019. aastal" (edaspidi rahastamise
alused). Nii EOLi finantstoel võistlevate sportlaste toetuse alla mittekuuluvad kulud kui ka
täieliku omaosalusega võistlevate sportlaste kulud tasub sportlase koduklubi EOLi poolt
esitatud arve alusel.
Hiljemalt 31. märtsil 2021 kinnitab sportlane e-posti aadressidele oma@routamap.fi (OlliMarkus Taivainen) ja kontor@orienteerumine.ee, millistele koondise võistlustele ja mis
distantsidele ta kandideerib.
Vajadusel tuleb sportlasel või tema koduklubil tasuda osavõtumaksud või
omafinantseeringu summad Eesti Orienteerumisliidu arvelduskontole nr
EE972200221002100295 Swedbank või EE671010220034030010 SEB.
MK-etapil, EM-il, MM-il osalev sportlane peab omama kehtivat IOF sportlase litsentsi (IOF
athlete licence).

Koondiste koostamine
-

EM ja MK 1. ring (Šveits) – sprinditeade, knock out sprint, sprint; 13.-16.mai;
Eventor

13.03.2021 – arvuline registreerimine
03.05.2021 – nimeline registreerimine
Koondise suurus: kuni 6 naist ja 4 meest individuaaldistantsidel, üks (1) sprinditeate
võistkond.
Valikukriteeriumid:
o
o
o
o
o

Võimalusel korraldatakse koondise katsevõistlus aprillis
2021. a kevadhooaja võistlused
Eesti MV sprint ja sprinditeade 2020
Koondise sprindid 2019
treeneri nägemus

Teatevõistkonnad koostab koondise treener kohapeal.
-

Balti MV (Leedu) – tavarada, teade; 29.-30.mai; Eventor
Koondise suurus: kuni 10 sportlast klassis N21 + 10 sportlast klassis M21.
Valikukriteeriumid:
o 2021. a kevadhooaja võistlused
o 2020. a Eesti MV
o treeneri nägemus
Teatevõistkonnad koostab koondise treener kohapeal.

-

MM (Tšehhi) – sprint, sprinditeade, lühirada, teade, tavarada; 3.-9.juuli; Eventor
03.05.2021 – arvuline registreerimine
23.06.2021 – nimeline registreerimine
Koondise suurus: kuni 3 naist ja 3 meest sprindis ning lühirajal, kuni 2 naist ja 2
meest tavarajal. 1 sprinditeate võistkond (2M + 2N), 1 teatemeeskond, 1
teatenaiskond
Valikukriteeriumid, metsadistantsid:
o Balti MV 2021 ja Eesti MV lühirada 2021
o Võrdsete kandidaatide puhul ametlikud katsevõistlused Tšehhis (mets), 04.06.06
o Koondise võistlused 2019
o treeneri nägemus
Valikukriteeriumid, sprindidistantsid:

o EM 2021
o Võrdsete kandidaatide puhul ametlikud katsevõistlused Tšehhis (sprint), 04.06.06
o Muud sprindid 2021 ja Eesti MV sprint 2020
o treeneri nägemus
Teatevõistkonnad koostavad koondise treenerid kohapeal.

-

MK 2. ring (Rootsi) – lühirada, tavarada; 12.-14.august; Eventor
12.06.2021 – arvuline registreerimine
02.08.2021 – nimeline registreerimine
Koondise suurus: kuni 6 naist ja 4 meest.
Valikukriteeriumid:
o
o
o
o

-

MM 2021 metsadistantsid
Balti MV 2021 ja Eesti MV 2021
Muud suvehooaja (juuni-juuli) võistlused
treeneri nägemus

MK 3. ring (Itaalia) – tavarada, lühirada ja sprint 30.09-3.10; Eventor
29.07.2021 – arvuline registreerimine
19.09.2021 – nimeline registreerimine
Koondise suurus: kuni 6 naist ja 4 meest.
Valikukriteeriumid:
o MM 2021 metsadistantsid ja sprindid
o MK 2021 Rootsi
o Eesti MV 2021 tavarada ja sprint
o Koondise võistlused 2021
o treeneri nägemus

