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Eesti juunioride- ja noorte orienteerumisjooksu koondiste koostamise alused 

2022. aastal 
 
Kõik koondised koostab koondise koostamise aluseid arvestades koondise treener-esindaja 
(edaspidi treener) ja kooskõlastab selle EOLi treenerite nõukoguga. Treeneril ja treenerite 
nõukogul on õigus osa koondise kohti täitmata jätta, kui võistlusklassis ei ole vajalikku arvu 
piisavalt kõrge tasemega sportlasi. 
 
Eesti koondised kinnitab EOLi juhatus. Vajadusel esitavad koondise treener-esindaja ja 
treenerite nõukogu juhatusele põhjendused oma otsuste kohta. 
 
Võistlused, kuhu EOL lähetab Eesti koondise 2022.aastal (edaspidi koondise võistlused) on: 

• Balti MV Lätis, 14.-15. mai, tavarada ja teade; 

• Euroopa Noorte MV Ungaris, 01.-04. juuli,tavarada, sprint,teade; 

• Juunioride MM Portugalis,10.-16. juuli, sprint, lühirada, tavaradaja teade; 

• Junior European Cup Saksamaal, 01.-04. oktoober, sprint, tavarada ja teade; 

• Baltic Junior Cup Soomes, 28.-30. oktoober, tavarada ja teade. 
 
Nii EOLi finantstoel võistlevate sportlaste toetuse alla mittekuuluvad kulud kui ka täieliku 
omaosalusega võistlevate sportlaste kulud kui tasub sportlase koduklubi EOLi poolt esitatud 
arve alusel. 
 

Balti MV: 14.-15. mai; Griścati, Rezekne, Läti 
06. mai – koondise kinnitamine; 
09. mai – nimelise registreerimise tähtaeg. 
Koondise suurus: N14 ja M14 – 4 sportlast, N16, M16, N18, M18 – igas 5 sportlast; N20 ja 
M20 – 4 sportlast. 
Koondise koostamine 
Koha koondises saavad Ilves GP 2022 kummagi päeva võitjad. Ülejäänud koondislased 
otsustab treenerite nõukogu. Piisava tasemega vastava vanuseklassi võistlejate puudumisel 
võidakse võistkonda võtta nooremate klasside sportlasti võistlema vanemas vanuseklassis. 
Teatevõistkonnad koostab treener kohapeal.  
 

Euroopa Noorte MV: 01.-04. juuli; Salgótarján, Ungari 
02. mai 2022 – arvuline registreerimine; 
23. mai – osalustasude makse korraldajatele vastavalt saadud arvele; 
09. juuni – koondise kinnitamine; 
21. juuni – nimelise registreerimise viimane päev. 
Koondise suurus: võistlusklassid N16, N18, M16, M18, igas kuni 4 sportlast.Igas 
võistlusklassis kuni üks teatevõistkond. 
Koondise koostamine 
Koha koondises ja EOLi osalise finantstoetuse saavad EMV lühiraja võitja ja Balti MV tavarajal 
esikolmikusse tulnu(d) eestlane(sed) või kuue hulgas parim eestlane. Ülejäänud koondislased 
otsustab treenerite nõukogu.Teatevõistkonnad koostab treener kohapeal. 
 
 

https://boc2022.lof.lv/
https://eyoc2020.hu/
https://www.jwoc2022.pt/www/
https://jec2022.eu/


Juunioride maailmameistrivõistlused: 10.-16. juuli; Aguiar da Beira, Portugal 
11. mai 2021 – arvuline registreerimine; 
22. mai–EOLipoolt osalustasude makse korraldajatele; 
09. juuni – koondise kinnitamine; 
01. juuli – nimelise registreerimise viimane päev. 
Koondise suurus 
Osaluskohti on Eestil kuni 6 kummaski võistlusklassis (N20 ja M20). 
Koondise koostamine 
Koha koondises ja EOLi osalise finantstoetuse saavad Eesti MV lühiraja võitja ja Balti MV 
tavarajal esikolmikusse tulnu(d) või kuue hulgas parim eestlane. Ülejäänud koondislased 
otsustab treenerite nõukogu. Teatevõistkonnad koostab treener kohapeal. 
 

Junior European Cup: 01.-04.oktoober; Blankenburg, Saksamaa 
30. aprill 2022 – odavaim registreerimine; 
30. juuni - tavahinnaga (+20 eur) registreerimine; 
31. august – koondise kinnitamine; 
18. september – nimelise registreerimise viimane päev. 
Koondise suurus: võistlusklassid N18, N20, M18, M20, igas kuni 6 sportlast. Teatevõistlusel 
N18-20 ja M18-20 klassid, kummaski kuni 4 teatevõistkonda. 
Koondise koostamine 
Koondise nimetamisel arvestades suviste võistluste tulemusi. Teatevõistkonnad koostab 
treener kohapeal. 
 

Baltic Junior Cup: 28.-30. oktoober; Raasepori, Soome 
Koondise suurus: võistlusklassid N16, N18, N20, M16, M18, M20, igas kuni 5 sportlast. Kuni 
5 segateatevõistkonda, kuhu kuulub igast võistlusklassist üks sportlane. 
Koondise koostamine 
Koondise nimetamisel arvestatakse suviste võistluste tulemusi. Teatevõistkonnad koostab 
treener kohapeal. 
 


