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Eesti  Aerutamisföderatsiooni  juunioride ja U-23 sportlaste (sh ühe-, kahe- ja 

neljapaatide) tiitlivõistlustele nimetamine 
 

• Sportlaste valimine toimub kindlatele võistlustel, mis on eelnevalt kokkulepitud 
• Eesti Aerutamisföderatsiooni poolt korraldatavates treeninglaagrites ja -kogunemistel 

osalemine on üheks eelduseks tiitlivõistlustele pääsemiseks. Samuti lähevad arvesse 
EAF klubide poolt korraldatavad võistlused (Aerutajate talvepäevad (Pärnu, Viljandi), 
EKV etapid). 

• Sportlaste nimetamine Eesti esindusmeeskonda osalemaks tiitlivõistlustele on Eesti 
Aerutamisföderatsiooni õigus, ning see ei ole treenerite või klubide individuaalne, 
isiklik otsus 

• Koondise koosseisu lõplik otsus tehakse EAF poolt hiljemalt 14 päeva peale viimase 
võistluse toimumist, kus toimus valimisprotsess 

• Eesti Aerutamisföderatsiooni otsus sportlaste valimise kohta on klubidele ja 
treeneritele täitmiseks kohustuslik 

Käesolevas dokumendis käsitletakse Eesti aerutamiskoondise sportlaste valimiste protsessi. 
Valitud sportlased osalevad rajaaerutamise võistlustel 2023 aastal. Valimise eesmärgiks on 
selgelt sõnastada valimisprotsess, mille tulemusena sportlased saavad maksimaalselt ette 
valmistada ja esineda edukalt 2023.a. Euroopa ja maailma meistrivõistlustel. 
 
Rajaaerutamise olümpiastrateegia 2021-2028. 
Pikemaajalisem eesmärk on sportlaste rahvusvahelisteks võistlusteks ettevalmistamine ning 
2024.a. ja 2028.a. Olümpiamängudel osalemise tagamine. Selleks määratakse kindlad 
prioriteedid, millede saavutamiseks panustatakse. Lepitatakse kokku, millistel 
rahvusvahelistel võistlustel potentsiaalsed, perspektiivikad sportlased osalevad Eesti 
Aerutamisföderatsioon toetusel. Võistluste tulemusi arvestatakse Euroopa ja maailma 
meistrivõistlustele kvalifitseerumiseks. 
 
Valimisprotsessis osalemine. 
Et olla Eesti koondisse valitud, sportlane: 

1. Peab vastama rahvusvahelise võistluste vanuse kriteeriumidele ning olema Eesti 
kodanik või Eesti elamisloaga (va. Olümpiamängud) 

2. Spordiklubi või muu spordiasutus, kus sportlane tegeleb rajaaerutamisega, on EAF 
liige 



  

ESTONIAN CANOEING  FEDERATION 
 
Rummu tee 3, 11911 Tallinn Phone/fax +372 5031728                     Reg. number 80071801 
ESTONIA  www.aerutaja.ee   VAT number EE100967881 
Info@aerutaja.ee                                                                               Swedbank  EE512200221002100347   
    

3. Valituks osutumisel allkirjastama EAF-iga kirjaliku kokkuleppe/lepingu, kus on 
fikseeritud poolte kohustused ja õigused ning EAF finantstoetuse kasutamise 
eesmärgid 

4. Kinnitab, et tal ei ole EAFi ees võlgu varem sõlmitud kokkulepete/lepingute alusel 

Valimisprotsessis osalemise soovi avaldab sportlane või sportlase esindaja digitaalselt 
allkirjastatud avaldusena, esitades selle aadressil info@aerutaja.ee   
 
Koondiste koordinaator ja OM-projekti treener teevad esitatud avalduste alusel ning arvesse 
võttes Team Estonia sportlaste rahvusvahelistel võistlustel ja treeninglaagrites osalemise 
võimalusi otsuse, mille esitavad kirjalikult.  
 
Eesti noorte koondise valimispoliitika. 
Valimisprotsess toimub vastavalt ICF ja ECA reeglitele. 

• Esimest korda saab sportlane osaleda Euroopa ning maailma juunioride 
meistrivõistlustel aastal, mil saab 15 aastaseks 

• Viimane kord, millal saab sportlane osaleda Euroopa ning maailma juunioride 
meistrivõistlustel on aasta, mil ta saab 18 aastaseks 

• Viimane kord, millal saab sportlane Euroopa ning maailma U-23 meistrivõistlustel 
osaleda, on aasta, mil ta saab 23 aastaseks 

• Kui sportlane osaleb rohkem, kui ühel tiitlivõistluse osalemise valimisprotsessis, siis 
valimis reegleid kasutatakse kui iga valimisprotsessi eraldi, sõltumatult teise 
valimisprotsessi tulemustest. 

• Valitud sportlased kantakse Eesti koondise või noortekoondise nimekirja ja sellega 
kaasnevad nendele kohustused, mis sätestatakse kirjalikus kokkuleppes või lepingus, 
allkirjastatuna mõlema osapoole poolt 

• Valimisprotsessi lähtepunktiks on soopõhise võrdsuse pidamine 
• EAF on õigus tühistada valimisprotsessi otsus sportase kohta, kes on rikkunud üldiseid 

spordieetika norme või juhul, kui on tõendatud, et sportlane rikkus antidopingu 
reegleid 

• Koondise liikmete valimine põhineb EAF poolt kindlaks määratud regattide ja 
rahvusvaheliste võistlustel osalemise tulemustest ning aerutaja.ee kodulehelt 
leitavatest järgunormidest. Et osutuda valituks, sportlased on kohustatud antud 
võistlustel osalema. Valitud sportlased esindavad Eesti Vabariiki, EAFi täielikul või 
osalisel toetusel rahvusvahelistel võistluste.  
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Rahvusvahelised võistlused 2023 hooajal 

 
 
EAF otsustab, kui palju sportlasi on Eesti U18 ja Eesti U23 ja  täiskasvanute tiitlivõistlustele 
valmistusvas koondises ja võistlustele pääsevas koondises. 
Euroopa meistrivõistlustel ja maailma meistrivõistlustel osalemiseks toimub esmane valimine 
U16 ja U18 Eesti meistrivõistluste (katsevõistluse) ajal, 16-18 juuni (Aidu, Ida-Virumaa). 
Eelvalimine võib toimuda Bratislava või Brandenburgi regati (-de) tulemuste alusel. Sel juhul 
sportlane peab olema rv. Regatil 50% parima tulemuse seas.. Lubatud on „reservsportlaste“ 
valimine juhuks, kui valitud sportlane mõjuval põhjusel ei saa võistlustel osaleda. 
 
Täiendavad märkused: 

o Alla 18.aastased sportlased võivad osaleda U-23 parimate sportlasete valimise 
protsessis 

o Kui EMV (Euroopa meistrivõistlused) või MMV (maailmameistrivõistlused) 
programmis tehakse muudatusi (distantside ja/või paadiklasside muutmine ja/või 
lisamine), siis korraldatakse vajadusel lisavalimised 

 
 
 
 
 
 
 
 

Võistlus/regatt Asukoht Kuupäevad Eelülesandmine Registreerumine

Bratslava regatt Bratislava (SVK) 26.05-28.05.23 26.03.2023 18.05.2023
Olympic Hopes Poznan (POL) 15.09-17.09.23

Jun ja U23 Maailma MV Auronzo (ITA) 06.07-09.07.23 22.05.2023 26.06.2023
Jun ja U23 Euroopa MV Montemor-O-Velho (POR) 27.07-30.07.23 17.07.2023

I Etapp Szeged (HUN) 11.05-14.05.23 27.03.2023 01.05.2023
II Etapp Poznan (POL) 26.05-28.05.23 11.04.2023 16.05.2023
III Etapp Pariis (FRA) 30.08-01.09.23 20.08.2023

Euroopa MV (Euroopa Mängud) Krakow (POL) 21.06-23.06.23
Täiskasvanute MV Duisburg (GER) 23.08-27.08.23 13.08.2023

Juunioride ja U23 võistlused

Täiskasvanute MV

Maailmakarika etapid

Juunioride RV regatid
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2023. aasta võistluste ja valimise protsessi ajakava: 
Mai  Emajõe ja Narva regattide tulemuste alusel eelvalimine 
Mai lõpp Bratislava regatt tulemuste alusel eelvalimine (Bratislava) 
16.-18. juuni  Eesti U18 MV tulemuste alusel valimine (Aidu) 
06.-09. juuli Junior & U23 World Championships (Auronzo) 
27.-30.juuli Junior & U23 European Championships (Montemor-O-Velho) 
juuli Olympic Hopes 2023 osalemiseks valimine (katsevõistlus, Aidu) 
15.-17. september Olympis Hopes1 (Poznan) 
 

Rajaaerutamise olümpiadistsipliinid (2024 Pariis): 
mehed naised 
K-1 1000m K-1 500m 
K-2 500m K-2 500m 
C-1 1000m C-1 200m 
C-2 500m C-2 500m 
K-4 500m K-4 500m 
 
Valimisprotsessis EAF tegutsemise põhiprintsiibid: 
EAFil  on ainuõigus muuta valimisteks kinnitatud võistluste korraldust, et tagada 
valimisprotsessi õigsus. 
EAF võtab vastu otsused ja tegutseb ettenägematu asjaolude tekkimisel. 
Jälgib valimisel ilmastikku ja selle muutumisel sportlastele ebasobivaks, võib otsustada, et 
selle võistluse tulemusi ei arvestada parimate sportlaste välja selgitamiseks. Jälgides spordi 
head tava, EAF teeb selle otsuse  kooskõlas treenerite arvamustega. 
Ettenägematu asjaolude tekkimisel võib EAF valimisteks kinnitatud võistluste aja viia üle, kas 
varahommikuks või hilisõhtuks, teha vajalikud muudatused võitluste korraldamises, 
korraldada valimised teisel võistlusel, muuta võistluse toimumise koha. Oma otsusest edastab 
EAF kirjaliku info kõikide osalejatele esimesel võimalusel. 
EAFi tagab valimise lisavõimaluse sportlastele, kes mõjuval põhjusel, mis on tõendatud 
dokumendiga, ei saanud osaleda põhivalimisel. Tõendusdokumendid peavad olema EAFil 
esitatud vähemalt 1 päev ette enne võistluse algust.  
 

                                                        
1 Regatil osalemise eesmärk on arendada Eesti noori aerutajaid vanuses kuni 17 eluaastat. Osalejate arv sõltub 
sportlase soovist ja EAF/klubide/sportlaste finantsilisest võimalusest. Sportlaste valimised sellel regatil 
osalemiseks toimuvad Eesti U18 meistrivõistluste tulemuste alusel. 
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Sportlaste valimisel EAF kontrollib ja arvestab otsuse tegemisel, et valimisprotsessis osalev 
sportlane  

ü Osaleb kõikidel Eestis toimuvates rajaaerutamise võistlustel ja märgitud 
rahvusvahelistel võistlustel 

ü Osaleb kõikidel ettevalmistusperioodi ÜKE katsetel/võistlustel 
ü Tema võitluste tulemused on (tunduvalt) paremad, kui teistel sama vanuseklassi Eesti 

aerutajatel. EAFil on õigus nõuda sportlaselt tema viimase kahe hooaja saavutuste 
kokkuvõtet ja treeningmahtusid 

ü Varem on edukalt esindanud Eestit Euroopa ja/või maailma meistrivõistlustel 

EAF võtab vastu kaebused2 valimiste protsessis tekkinud vahejuhtumite kohta ning tagab 
asjaolude väljaselgitamise. EAF vastav otsus on kõigile täitmiseks. 
EAF otsustab, kes „reservsportlastest“ asendab puuduvat sportlast tiitlivõistlustel, kui 
sportlane ei saa osaleda võistlustel mõjuval põhjusel. Selle otsuse tegemise võib EAF 
delegeerida koondise peatreenerile või noortekoondise eest vastutavale isikule. 
 
Valimisprotsess ja COVID-19 
Viiruseleviku ajal on raske pikemaks ajaks midagi ette planeerida. Selles olukorras tegutseme 
vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse määrustele ja otsustele ning lähtume sellest, et sportlaste ja 
teiste võistlustel osalejate tervis ja heaolu on meie jaoks esikohal. EAF võtab kõik otsused 
vastu võimalikult läbipaistvalt, arvestades treenerite nõukogu arvamusega ja jälgides 
momendil kehtivaid piiranguid. 
Kõik valimisprotsessi korralduslikud muudatused, mis kaasnevad viiruse COVID-19  
piirangutest, arutatakse läbi enne valimisprotsessi algust ja EAF võtab vastu vastava otsuse 
vähemalt 2 nädalat enne valimisprotsessi algust ning teavitab sellest kõiki osapooli. 
Igas valimisprotsessi etapis käsitletakse ainult valimisprotsessis toimuvat ning ei arutata enne 
valimisprotsessi algust või valmisprotsessi ajal toimuvat. See tähendab, et kui mingi sportlane 
omal soovil osales enne või valimisprotsessi ajal mingil võistlustel, mis ei kuulu EAFi poolt 
aktsepteeritud hulka, ei tohi arvestada seal saavutatud tulemusid, isegi kui need on väga heal 
tasemel. 
 
Võimalikud muudatused valimisprotsessis, mis võib ette tulla seoses olukorra muutumisega: 

Ø Võistluste läbiviimise kuupäeva muutumine 
Ø Võistluste läbiviimise asukoha muutumine 
Ø Võistlustel osalejate (sportlaste) arvu piirangu kehtestamine 

                                                        
2 Kaebus peab olema esitatud kirjalikus vormis kahe tundi jooksul peale sõidu lõppemist 
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Ø Võistlustel osalejate (treenerid, abipersonal, vaatlejad) arvu piirangu kehtestamine, 
kinniste võistluste läbiviimine 

Ø Võistluste ajakava muutumise, sh paadiklasside, vanuseklasside kustutamine ajakavast 
Ø Otsuse vastuvõtmine, et sellel võistlusel valimisprotsessi ei toimu 
Ø Valimisprotsessi korraldamine eraldi üritusena 

Tähtis on see, et valimisprotsess isegi rangete piirangute olemasolul ikkagi korraldatakse. 
Valiku tegemisel ei kasutata eelmise/eelmiste hooaegade tulemusi. 
Sportlane, kes rikkus riigis kehtivaid piiranguid, näiteks eneseisolatsiooni nõudeid, kustutakse 
valimisprotsessil osalejate nimekirjast. EAF poolne vastav otsus on lõplik.  
 
Huvide konflikt 
Kui valimisprotsessi otsuste tegemisel osaleval isikul tekkib huvide konflikt, siis ta on 
kohustatud sellest teavitama EAFi ning loobuma otsuste vastuvõtmisel hääletamisest. 
 
Osalemine ja rahastamine 
Valimisprotsessis osalemisega kaasnevad rahalised kulud, iga sportlane/treener/spordiklubi 
peab sellega arvestama. Näiteks; ühel rahvusvahelisel võistlusel osalemise kulud on u 900-
1200 EUR. EAF võib osaliselt ja sihipäraselt toetada sportlasi võistlustel osalemiseks. Mõned 
toetused saab sportlane taotleda erinevatest fondidest. Kuid sportlane ning alaealise sportlase 
puhul tema vanemad peavad olema nõus tasuma võistlustel osalemiseks oma eelarvest 
võistlustel osalemise kulu.  
Omaosalusega saavad osaleda võistlustel kõik, kes on täitnud normatiivid (leitavad aerutaja.ee 
kodulehelt) ja tasunud vähemalt 50% ulatuses omaosalustasu Eesti Aerutamisföderatsiooni 
poolt esitatud arvest ning kellele on antud Eesti Aerutamisföderatsiooni poolt luba esindada 
Eestit rahvusvahelisel tiitlivõistlusel. Peale võistlustel osalemist on kohustus tasuda esitatud 
arve täies mahus ette antud kuupäevaks, kui EAF juhatus ei otsusta teisiti (nt. väga hea 
tulemus).  
EAF tasub valitud sportlaste treeninglaagrite, meditsiiniliste uuringute osalustasu, tagab 
nendele spordi- ja esindusriietuse. Omaosalusega sportlastele antud EAFi toetusprogramm ei 
laiene. 
Sportlane vastutab, et võistluste mineku momendil on tal kehtiv pass või reisidokument ning 
Euroopa ravikindlustus kaart, samuti ka reisikindlustus. Vastavate dokumentide (va. 
reisikindlustus) kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu. 
EAF arutab koos treeneri ja arstiga sportlase osalemise küsimuse tema haigestumise korral ja 
võtab vastu otsuse, millest teavitab viivitamatult osapooli. 
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Otsustest teavitamine 
EAF tagab valimisprotsessi läbipaistvuse ning jagab infot tehtud otsusest kõike asjaosalistega. 
EAF korraldab mitteformaalsed kohtumised valitud sportlastega ning alaealise sportlase puhul  
tema vanematega vajalikke tegevuste planeerimiseks ja aruteluteks. 
 
Kokkuvõte 

1. Eesti  Aerutamisföderatsiooni  juunioride ja U-23 sportlaste valimise süsteem 
kirjeldab valimisprotsessi, määrab ära võitlused, mille tulemusi kasutatakse 
valimisprotsessis. 

2. Valimisprotsessi tulemusena selgitatakse välja, kes sportlastest osaleb rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel Eesti noortekoondise koosseisus. 

3. Valimisel lähtutakse  EAFi tiitlivõistlustele pääsemise normatiividest 
4. Valimistel määratakse koondise nii põhi-, kui ka vajadusel reservliikmed 
5. Valimisstrateegia toetab parimate sportlaste valimisprotsessi ja annab nendele 

piisavalt aega tiitlivõistlusteks ettevalmistamiseks 
6. Kõiki valimisprotsessis osalejaid-sportlasi hinnatakse vastavalt valimiskriteeriumitele, 

objektiivset, erapooletult, sõltumatult nende kuuluvusest klubidesse, treeningute 
kohast, vanusest ja elukohast riigist 

7. Koondiste koordinaator võib teha põhjendatud muudatused kahe- ja neljapaatide 
koosseisus 

 
 
 
Kinnitatud EAF juhatuses 13.03.2023 


