
2021. aasta tiitlivõistluste Eesti koondise normid

Käesolevad normid kehtivad järgmiste tiitlivõistluste koondiste moodustamiseks:

SiseEM** 22.-27.02. Koper (SLO) Täiskasvanud, juuniorid **sisenormide põhjal

GP I etapp* 16.-21.03. Porec (CRO) Täiskasvanud

GP II etapp* 6.-11.04. Antalya (TUR) Täiskasvanud

MK, I etapp 19.-25.04. Guatemala (GUA) Täiskasvanud 

Noorte GP I etapp* 17.-22.05. Catez (SLO) Juuniorid, kadetid

MK, II etapp 17.-23.05. Shanghai (CHN) Täiskasvanud 

EM + OM CQT 31.05.-6.06. Antalya (TUR) Täiskasvanud

MK, III etapp 22.-27.06. Täiskasvanud 

Noorte GP II etapp* 2.-7.08. Bukarest (ROU) Juuniorid, kadetid

MM 19.-26.09. Täiskasvanud 

Noorte MM 11.-17.10. Perth (AUS) Juuniorid, kadetid

Mehed 70 meetri harjutus

Naised 70 meetri harjutus

Meesjuuniorid 70 meetri harjutus

Naisjuuniorid 70 meetri harjutus

Kadetid noormehed 60 meetri harjutus

Kadetid neiud 60 meetri harjutus

Mehed 50 meetri harjutus

Naised 50 meetri harjutus

Meesjuuniorid 50 meetri harjutus

Naisjuuniorid 50 meetri harjutus

Kadetid noormehed 50 meetri harjutus

Kadetid neiud 50 meetri harjutus

Normide täitmise periood:

registreerimise tähtajani (üldjuhul 4 nädalat enne võistlust). 

Sisenormide täitmine alates 2020/2021 sisehooaja algusest, võimalik on arvesse võtta maksimaalselt üks tulemus alates 

1. oktoober 2020.
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Norme on võimalik täita alates 1. jaanuarist 2020 kuni konkreetse tiitlivõistluse lõpliku
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Tiitlivõistluste norm loetakse täidetuks, kui:

edastatakse EVL juhatusele 30 päeva jooksul peale võistlust.

 - välinormide täitmisel loevad ainult välitingimustes lastud tulemused

Normide koostamine:

Kõik normid on koostatud rahvusvaheliste tiitlivõistluste protokollide alusel.

Täiskavanute välinormid Noorte välinormid Sisenormid

 2018-2019 MK-etapid  2015-2019 MM, EM 2015, 2017, 2019 siseEM

 2018-2019 MK-etapid  2015-2019 MM, EM 2015, 2017, 2019 siseEM

Koondise moodustamine ja kinnitamine:

siis otsustatakse paremusjärjestus 4 parema tulemuse keskmise alusel.

Koondise kinnitab tippspordi töögrupi ettepanekul juhatus. Koondise koosseis kinnitatakse lõpliku registreerimise

Koondislaste toetamine:

Registreerimine tehakse tähtajal, kuid toetuse saamiseks on registreeritud B-normi täitjatel võimalik A-normi täita 

kuni tiitlivõistluse toimumiseni.

Juhul kui võistlusklassis ei ole lõpliku registreerimise tähtajal ühtegi A-normi täitjat, siis toetatakse 

kõrgeima keskmise tulemusega B-normi täitjat võistlusmaksu tasumisega (juhu kui osaleb).

Kadettide vanuseklassi sportlased saavad võistelda noorte tiitlivõistlustel ka normi täitmata, 

vastavalt normide täitmise tabeli paremusjärjestusele.

Lisaks toetatakse sportlasi vastavalt tiitlivõistlustel võidetud duellidele ja saavutatud kohale. 

Täpsem kord ja summad kinnitatakse 2021. aasta esimeses kvartalis vastavalt projektitoetuste prognoosile.

Üldine süsteem jääb sarnaseks 2020. aastal kehtinud süsteemile.

Kui normi täitmise tabelis on võrdne punktisumma, võrreldakse esmalt tulemuste kogusummat, seejärel käesoleva

A-norm SV 35%, PV 30% koha tulemus:

B-norm SV 70%, PV 60% koha tulemus:

aasta tulemuste keskmist tulemust ning seejärel käesoleva hooaja parimat tulemust.

*Euroopa GP-etappidel saavad osaleda kõik soovijad normide täitmise tabeli järjekorras, 

A-normi täitjatele tagab EVL vähemalt võistlusmaksu suuruse toetuse (võimalusel rohkem). 

B-norm annab õiguse Eestit esindada juhul kui koondis ei ole A-normi täitjatega täidetud (omafinantseering).

 - 4 parema tulemuse keskmine on normiga võrdne või ületab selle

 - tulemused on lastud ametlikel EVL või teiste WA liikmete kalenderplaani võistlustel, tingimusel et protokoll 

Juhul kui sama taseme normi on täitnud rohkem sportlasi kui lubab koondise maksimaalne suurus, 

viimasel päeval. Juhatusel jääb õigus teha võistkonna moodustamise eesmärgil koondise kinnitamisel erandeid.

st Euroopa GP-etappidele saaks sõita ka norme täitmata, kui selleks on vabu kohti. Kadetid saavad noorte GP-le võistlema ka 

normi täitamata, vastavalt normide täitmise tabeli paremusjärjestusele. Normide täitmise tabeli seis vaadatakse üle 60 

kalendripäeva enne võistluse lõpliku registreerimise tähtaega. 

Kinnitatud EVL juhatuse poolt 30.09.2020


