
Kinnitatud EVL juhatuse poolt 04.03.2020 

Koondislastega kaasa sõitvate ametnike määramine 

 

World Archery reeglite kohaselt on võimalik registreerida ametnikke maksimaalselt 50% regitreeritud sportlaste 

arvust (1 laskur = 1 ametnik, 2 = 1,   3  = 2,   4 = 2,   5 = 3,   6 = 3,   7 = 4  jne). 

See piirang loob tulevikus olukordi, kus kõik soovijad ei pruugi akrediteeringut enam saada ja sellistes olukordades 

järgib EVL täiskasvanute koondise puhul järgmisi põhimõtteid: 

• Enamasti teevad kaasa sõitvate ametnike valiku sportlased, erandid on kirjeldatud allpool. 

o Juhul kui osaleb 1-2 sportlast: kaasa sõitva ametniku saab valida kõrgema maailmareitinguga 

sportlane. 

o Juhul kui osaleb 3-4 sportlast: teise kaasa sõitva ametniku valiku teeb paremuselt teise 

maailmareitinguga sportlane eeldusel, et ta on erinevast võistlusklassist kui esimene. See tähendab, 

et kui laskurid pole samast võistlusklassist, siis sõidavad 3-4 laskuri puhul kaasas 2 erineva 

võistlusklassi ametnikud. Juhul kui kõik laskurid on samast võistlusklassist, siis teeb valiku siiski 

paremuselt teine laskur hoolimata sellest, et ta on samast võistlusklassist. 

o Juhul kui osaleb 5-6 sportlast: juhul kui esimesed kaks ametnikku on sama vibuklassi sportlaste poolt 

valitud, siis kolmanda kaasa söitva ametniku valib parim teise vibuklassi sportlane. Juhul kui esimesed 

kaks treenerit on erinevatest, siis valib kolmanda ametniku paremuselt maailmareitingu kolmas 

laskur või paremuselt teine, kui tema valik jäi teise ametniku puhul tegemata. 

o Juhul kui osaleb 7-8 sportlast: valib paremuselt neljas laskur eeldusel, et sellest võistlusklassist ei ole 

juba kaks sportlast ametnikku valinud. 

• Juhul kui sportlane, kellel on õigus ametnikku valida, ei soovi kedagi kaasa võtta, siis läheb valiku võimalus 

maailmareitingu järgi järgmisele sportlasele. 

• Erandkorras on juhatusel võimalik määrata maksimaalselt 2 n-ö süsteemivälist ametnikku, mis tähendab et 

kui koondise suurus on vähemalt 5 sportlast, siis kõrgeima maailmareitinguga sportlased saavad siiski oma 

valikud teha ja juhatuse otsusega asendatakse viimased valikud. Erandkorras võib EVL sekkuda ametnike 

valikul kui tegemisel kolmel juhul: 

o Tegemist on olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriga. 

o Koondises on 10 või rohkem laskurit ja vajalik on eraldi team manageri kaasa saatmine lisaks 

sportlaste valitud treeneritele/ametnikele. 

o Juhul kui keegi sõitvatest ametnikest või sportlastest pole nõus team manageri ülesandeid täitma. 

• EVL juhatus valib kõikide ametnike seast varasemate sõitude tagaside ja registreeritud koondise koosseisu 

põhjal team manageri.  

o Team manageri tiitliga käivad kaasas nii suurem EVL poolne toetus kui ka kohustused, mida lepitakse 

enne sõitu täpsemalt kokku. 

o Juhul kui keegi kaasa sõitvatest ametnikest pole nõus team manageri kohustusi täitma, siis pakutakse 

võimalust sportlastele. Kui ka siis soovijaid pole, määrab EVL enda poolt ise team manageri ja tasub 

selle inimese sõidukulud kui see on võistluse olulisuse ja koondise suurust arvesse võttes 

põhjendatud ja vajalik. 

Eesti noortekoondise ametnike määramise otsuse võtab vastu EVL juhatus, kes konsulteerivad vajadusel treeneritega 

ja lähtuvad sellest, et võimalusel oleksid erinevates vibu- ja võistlusklassides treenerid esindatud, kuid võtavad 

arvesse ka potentsiaalsete medalipretedentide vajadusi. 

Ilma akrediteeringuta treeneritel on võimalus kaasa sõita ilma platsile pääsuta. Olenevalt korraldajatest, võib olla 

võimalik kasutada ametlikku majutust või transporti (mitte alati siiski). 

Eesti koondise ja noortekoondise koosseisud kinnitatakse 5 päeva enne löpliku registreerimise tähtaja lõppu. 

Maailmareitingud ja lõplikud normide täitmised arvestatakse selle kuupäevaga. 

 

Näited täiskvaskanute koondise amentike valikute järjekorra osas. 
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Koondislased on järjestatud maailmareitingu järgi.  

 

4 sportlast, 2 ametnikku 

CW 64  I valik   CW 64  I valik  

RW 67  II valik   CW 69    

CW 69     CW 70 

CM 91     CM 91  II valik 

 

 

 

5-6 sportlast, 3 ametnikku 

CW 64  I valik   RW 67  I valik   CW 64  I valik 

CW 69     RW 86  III valik   RW 67  II valik 

CM 91  II valik   RW 176     CW 69  III valik 

CM 129     RM 247  II valik   CW 70   

RW 176  III valik   RM 548     CM 91  

     RM 604     RW 176 

 

 

 

7-8 sportlast, 4 ametnikku 

CW 64  I valik   RW 67  I valik   CW 64  I valik 

RW 67  II valik   RW 86  III valik   CW 69  III valik 

CW 70  III valik   RW 176     CW 70   

RW 86  IV valik   RM 247  II valik   RW 86  II valik 

CM 91     RM 548  IV valik   CM 91  ei soovi 

CM 129     RM 604     RW 176  IV valik 

RW 176     RW 607     RM 247 

 


