
EJL võistlustele ja laagritesse lähetamise kord 

Viimastel aastatel on palju segadust ja asjatuid pingeid tekitanud sportlaste ja 

treenerite lähetamine võistlustele ja laagritesse mis on IJF või EJU kalendris või mis 

on ametlikud katsevõistlused koondistele. 

Olukorra reguleerimiseks kehtestab EJL juhatus eeskirjad, mis sätestavad lähetuste 

korda alates 01.01.2018.a.  

 

1. EJL sekretär teeb ülesandmise, tasub osavõtumaksu, hotelli ja 

ostab piletid. (Kokkuleppel  EJL sekretäriga, saavad 

klubid/sportlased pileteid ka ise osta): 

 EJL juhatuse poolt kinnitatud Eesti koondise liikmetele ja treenerile 

 EJL juhatuse poolt kinnitatud järelkasvutiimi liikmetele ja treenerile 

 EJL juhatuse poolt kinnitatud juunioride koondise liikmetele ja treenerile 

 EJL poolt kinnitatud kadettide koondise liikmetele ja treenerile 

 EOK poolt toetust saavatele noorsportlastele ja treenerile 

Lähetuse aluseks on kinnitatud ettevalmistusplaan ja vanuserühma vastutav 

treener saadab lähetatavate nimekirja koos muude vajalike andmetega EJL 

sekrtärile minimaalselt 3 päeva enne võistlusjuhendis ettenähtud registreerimise 

aega. 

Õigeaegselt mitteregistreeritud sportlasi/treenereid EJL 

võistlustele/laagritesse ei registreeri 

 

2. Klubid/treenerid, kes soovivad oma sportlasi ja treenereid (kes ei kuulu 

ülalnimetatud nimekirjadesse)  saata võistlustele ja laagritesse, peavad selleks 

EJL sekretärile saatma etteantud kuupäevaks kirjalikus vormis ankeedi 

sportlase/treeneri kohta, tasuma vastava summa EJL arvele, mis on vajalik 

osavõtumaksuks ja hotelli broneerimiseks ning muudeks kulutusteks (nt 

ülekande tasud), mida tehakse EJL kaudu.  

Alles seejärel registreerib EJL sekretär sportlase võistlustele/laagrisse. 

Õigeaegselt mitteregistreeritud sportlasi/treenereid EJL 

võistlustele/laagritesse ei registreeri 

 

. EJL ei osta pileteid, need tuleb klubidel/sportlastel ise muretseda 

 



Võistlustel, mis ei  nõua registreerimist EJL kaudu, käib sportlaste ja treenerite 

registreerimine ainult klubide kaudu ja samuti majutuse ja piletite 

muretsemine. 

 

Lisa 1: 

 

Koondis: 

1. Grigori Minaškin 

2. Klen Kristofer Kaljulaid 

3. Mattias Kuusik 

4. Kristjan Tõniste 

Lisa 2:  

Järelkasvutiim 2020+ 

1. Tanel Karro 

2. Aslanbeg Magomedkerimov 

3. Pärt Laas 

4. Mark Altosar 

Lisa 3: 

EOK poolt rahastatav järelkasvutiim 

1. Tanel Karro 

2. German Duran 

3. Annika Karilaid 

4. Deniel Nurijev 

5. Simon Sülla 

6. Viljar Lipard 

Lisa 4: 

Kadettide koondis 

Nimekiri selgub peale katsevõistluste läbimist 

 


