
 

 

  

 
Kinnitatud EOL juhatuse 04.05.2022 otsusega nr 2442 

Eesti rattaorienteerumise koondiste (MN21, MN20, MN17)  

koostamise alused 2022 
 
 
Üldine 

1) Kõik koondised tiitlivõistlustele koostab allpool toodud reeglite põhjal EOLi RO 
toimkond. Ettepaneku koondise koosseisu kohta teeb RO toimkonnale koondise 
peatreener. RO toimkonnal on õigus osa koondisekohti täitmata jätta, kui 
kandidaatide hulgas ei ole vajalikku arvu piisavalt kõrge tasemega sportlasi.  
Koondised kinnitab EOLi juhatus. Vajadusel esitavad koondise peatreener ja RO toimkond  

juhatusele põhjendused oma otsuste kohta. 

2) Koondise võistluste rahastamise kord on määratud kehtiva dokumendiga "EOL 
koondiste suurus ja rahastamise alused" (EOL-i juhatuse 24.01.2019 otsus 2215 või 
uuem).  
Nii EOLi osalisel finantstoel võistlevate sportlaste toetuse alla mittekuuluvad kulud kui 
ka täieliku omaosalusega võistlevate sportlaste kulud tasub sportlase koduklubi EOLi 
poolt esitatud arve alusel Eesti Orienteerumisliidu arvelduskontole nr 
EE972200221002100295 Swedbank või EE671010220034030010 SEB.  
 

3) MK-etapil, EM-il, MM-il osalev sportlane peab omama kehtivat IOF sportlase litsentsi 
(IOF athlete licence). IOFi litsentsi kulud kannab A- ja B-ettevalmistuskoondistesse 
kuuluvatel sportlastel 2022. aastal EOL. 
 

4) Võistlused, kuhu EOL lähetab Eesti rattaorienteerumise koondise(-d) 2022. aastal 
(edaspidi koondise võistlused) on: 
 

- Euroopa meistrivõistlused 18.-25. mail Ignalina, Leedu 
- maailmameistrivõistlused 13.-21. juulil Falun, Rootsi 
- maailma karikasarja finaaletapid 14.-18. septemberil Targovishte, Bulgaaria 

 
 

MN21  
 

Euroopa meistrivõistlused 18.-25. mai; Ignalina, Leedu 

- 15.03 koondislaste registreerimise tähtaeg 

- 17.03. arvulise registreerimise tähtaeg 

- 07.05. nimelise registreerimise tähtaeg 

 
1. Hiljemalt 15. märtsiks 2022 kinnitab sportlane e-postiga koondise treener-esindajale 

Margus Hallikule (hallik@mail.com; koopia EOL RO toimkonnale 

mailto:hallik@mail.com


 

 

  

 

ro@orienteerumine.ee) koondisesse kandideerimise, täpsustades oma osalussoovi 
võistlusdistantsidel. 

2. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 3 meest ja 3 

naist. 

3. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2021. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• Muid 2021. aasta võistluste tulemusi (Eesti MV, WRE) 

• 2022. aasta kevadhooaja võistluste tulemusi 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös RO toimkonnaga määrata koondisesse ka sportlasi, kes kehtestatud 

kriteeriumite alusel EOLi poolt osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 

Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist. 

 

Maailmameistrivõistlused 13.-21. juuli; Falun, Rootsi 

- 14.05 koondislaste arvulise registreerimise tähtaeg 

- 04.07 koondislaste nimelise registreerimise tähtaeg 

 
1. Hiljemalt 12. maiks 2022 kinnitab sportlane e-postiga koondise treener-esindajale 

Margus Hallikule (hallik@mail.com; koopia EOL RO toimkonnale 
ro@orienteerumine.ee) koondisesse kandideerimise, täpsustades oma osalussoovi 
võistlusdistantsidel. 

2. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 3 meest ja 3 

naist. 

3. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2021. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• 2022. aasta EM-võistluste tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 

1) 15.05 Tallinna MV, Kuusalu (tavarada) 
2) 02.-03.07 Eesti MV; Aegviidu / Kõrvemaa (lühirada, sprint, pikk rada) 

• Muid 2022. aasta kevad- ja suvehooaja tulemusi 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-
esindaja koostöös RO toimkonnaga määrata koondisesse ka sportlasi, kes kehtestatud 
kriteeriumite alusel EOLi poolt osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei mahu. 
Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist. 
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Maailma karikasarja finaaletapid 14.-18. september Targovishte, Bulgaaria 

- 29.07 koondislaste registreerimise tähtaeg 

- 31.07. arvulise registreerimise tähtaeg 

- 04.09. nimelise registreerimise tähtaeg 

 
1. Hiljemalt 29. augustiks 2022 kinnitab sportlane e-postiga koondise treener-

esindajale Margus Hallikule (hallik@mail.com; koopia EOL RO toimkonnale 
ro@orienteerumine.ee) koondisesse kandideerimise, täpsustades oma osalussoovi 
võistlusdistantsidel. 

2. Koondise maksimaalne suurus on 6 meest ja 6 naist. 

3. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2021. aasta tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• 2022. aasta tiitlivõistluste (MM ja EM) tulemusi 

• 2022. aasta Eesti MV tulemusi 

 

MN20 
 
Juunioride Euroopa meistrivõistlused 18.-25. mail Ignalina, Leedu 

- 15.03 koondislaste registreerimise tähtaeg 

- 17.03 arvulise registreerimise tähtaeg 

- 07.05 nimelise registreerimise tähtaeg 

 
1. Hiljemalt 15. märtsiks 2022 kinnitab sportlane e-postiga koondise treener-esindajale 

Margus Hallikule (hallik@mail.com; koopia EOL RO toimkonnale ro@orienteerumine.ee) 
koondisesse kandideerimise, täpsustades oma osalussoovi võistlusdistantsidel. 

2. EOLi poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 3 noormeest ja 3 

neidu. 

3. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2021. aasta juunioride tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• 2021. aasta Eesti MV tulemusi 

• Muid 2021. ja 2022. aasta võistluste tulemusi ja arengupotentsiaali 

4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-
esindaja koostöös RO toimkonnaga määrata koondisesse ka noorsportlasi, kes 
kehtestatud kriteeriumide alusel EOLi poolt osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei 
mahu. Koondise maksimaalne suurus on 6 noormeest ja 6 neidu. 

 

Juunioride maailmameistrivõistlused 13.-21. juulil Falun, Rootsi 

- 12.05 koondislaste registreerimise tähtaeg 

- 14.05 arvulise registreerimise tähtaeg 
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- 04.07 nimelise registreerimise tähtaeg 

 
1. Hiljemalt 12. maiks 2022 kinnitab sportlane e-postiga koondise treener-esindajale 

Margus Hallikule (hallik@mail.com; koopia EOL RO toimkonnale 
ro@orienteerumine.ee) koondisesse kandideerimise, täpsustades oma osalussoovi 
võistlusdistantsidel. 

2. EOL-i poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 3 noormeest ja 
3 neidu. 

3. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2021. aasta juunioride tiitlivõistlustel (MM ja EM) saavutatud tulemusi 

• 2022. aasta juunioride EM-võistluste tulemusi 

• Järgmiste katsevõistluste tulemusi: 
▪ 15.05 Tallinna MV, Kuusalu (tavarada) 
▪ 02.-03.07 Eesti MV; Aegviidu / Kõrvemaa (lühirada, sprint, pikk rada) 

• Muid 2022. aasta kevad- ja suvehooaja tulemusi ning arengupotentsiaali 
4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös RO toimkonnaga määrata koondisesse ka noorsportlasi, kes 
kehtestatud kriteeriumide alusel EOLi poolt osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei 
mahu. Koondise maksimaalne suurus on 6 noormeest ja 6 neidu. 

 

MN17 
Noorte Euroopa meistrivõistlused  18.-25. mail Ignalina, Leedu 

- 15.03 koondislaste registreerimise tähtaeg 

- 17.03 arvulise registreerimise tähtaeg 

- 07.05 nimelise registreerimise tähtaeg 

 
1. Hiljemalt 15. märtsiks 2022 kinnitab sportlane e-postiga koondise treener-esindajale 

Margus Hallikule (hallik@mail.com; koopia EOL RO toimkonnale 
ro@orienteerumine.ee) koondisesse kandideerimise, täpsustades oma osalussoovi 
võistlusdistantsidel. 

2. EOLi poolt osaliselt finantseeritava koondise suurus on maksimaalselt 3 poissi ja 3 

tüdrukut. 

3. Koondise koostamisel arvestatakse: 

• 2021. aasta Eesti MV-l saavutatud tulemusi 

• Muid 2021. aasta võistluste tulemusi  

• 2022. aasta kevadhooaja tulemusi ja arengupotentsiaali 
4. Piisava sportliku taseme ja omafinantseeringu olemasolul võib võistkonna treener-

esindaja koostöös RO toimkonnaga määrata koondisesse ka noorsportlasi, kes 
kehtestatud kriteeriumide alusel EOLi poolt osaliselt finantseeritavasse koondisesse ei 
mahu. Koondise maksimaalne suurus on 6 noormeest ja 6 neidu. 
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