
Eesti Laskurliidu (ELL) rahvuskoondise kandidaadid ja valikukriteeriumid 
rühmadesse 2019.a. EM/MM võistlusteks (Olümpia Trap ja Olümpia Skeet) 

 
Olümpia Trap 

A-rühm: Andres Kull,  

B-rühm: Urmas Saaliste, Erkki Kull, Rain Anton, Erki Schotter, Aili Pop, Heikki 

Jaansalu  

Noorte-rühm: Kennert Karu 

 

Olümpia Skeet 

A-rühm: Andrei Inešin, Reino Velleste 

B-rühm: Tõnu Tammist, Alar Lehtsaar, Karl-Peeter Ein, Sergei Druz 

Noorte-rühm: Danila Inešin, Peeter Jürisson 

 

ELL rahvuskoondise kandidaat on sportlane: 

ü kes on ELL liige 

ü kellel on täidetud ELL juhatuse poolt kinnitatud MQS (minimum 

kvalifikatsiooni skoor) norm 

ü kes on lähedal MQS normi täitmisele 

ü kes on osa võtnud (ja võtab osa) ELL kalendrivõistlustest ja rahvusvahelistest 

võistlustest 

ü kes treenib süstemaatiliselt 

ü kes on motiveeritud ja arendab ennast igakülgselt kõrgete sportlike eesmärkide 

saavutamiseks 

ü kellel on isiklik treener 

 

 



Selgituseks: 

Rühmade loomise pika perspektiivi eesmärk on luua motivatsioonisüsteem, mis 

motiveerib ja loob sportlastele võimalusi arenemiseks ja oma tegevuse 

parandamiseks. 

 

A-rühm 

A-rühma kuuluvad sportlased, kelle sportlikud tulemused rahvusvahelistel võistlustel 

on vähemalt võrdsed ISSF võistluste eelneva hooaja 20. koha keskmisele tulemusele: 

Mehed: Olümpia Skeet = 118  Olümpia Trap = 115 

Naised:  Olümpia Skeet = 108 Olümpia Trap = 107 

Valikus on samuti arvesse võetud: 

• sportlane treenib süstemaatiliselt eesmärgiga jõuda EM ja MM võistlustel 

finaali ja võistelda medalite eest 

• osavõttu ISSF võistlustelt (MK, MM, EM) 2017/2018 

• osavõttu ELL kalendrivõistlustelt 

• parimat tulemust hooajal 2017/2018 

 

B-rühm 

B-rühma kuuluvad sportlased, kelle eesmärgiks on jõuda rahvusvahelisele tasemele ja 

A-rühma. 

Valikus on arvesse võetud: 

• sportlane treenib süstemaatiliselt 

• 2018.a. ELL kalendrivõistluste tulemusi 

• 2018.a. rahvusvaheliste GP võistluste tulemusi 

• 2018.a. ISSF ja EM võistluste tulemusi 



Noorte rühm 

Noorte rühma kuuluvad sportlased, kes on oma vanuserühmas (juuniorid ja 

nooremad) Eesti parimad ja kelle eesmärgiks on kvalifitseeruda ISSF MM 

võistlustele, ISSF juunioride MK võistlustele ja EM võistlustele. 

Valikus on arvesse võetud: 

• 2017.a./2018.a. ELL kalendrivõistluste tulemusi 

• 2017.a./2018.a. rahvusvaheliste GP võistluste tulemusi 

• 2018.a. ISSF juunioride MK võistluste tulemusi 

• Sportlane treenib süstemaatiliselt, omab treenerit ja temas on potensiaali. 


