
UTILITAS Järelkasvutiimi 2018 reglement 

Tiimi komplekteerimise põhimõtted: 
 

 Eesti Vabariigi kodakondsus; 

 

 Olümpiaalal näidatud edetabelikõlbulikud kergejõustikutulemused; 

 

 Tiimi pääseb sportlane alates U23 vanuseklassist e. 20-aastaselt (tiim 

2018 sünniaastad on 1995, 1996 ja 1997, 1998); 

 

 Tiimis on võimalik osaleda maksimaalselt neli aastat (1995 sünniaasta 

viimane aasta 2018 jne.); 

 

 Tiimi suurus on kuni 6 sportlast; 

 

 Tiimi koosseis rekomplekteeritakse iga aasta 15. novembriks või hiljemalt 

pärast järgmise aasta rahvusvahelise tiitlivõistluse normi kinnitamist; 

 

 Sportlaste pingerea koostamisel võetakse aluseks sportlase viimase suvise 

hooaja kahe parema määrustepärase tulemuse (va mitmevõistlus, 

maraton, 10 000m, käimine) matemaatiline keskmine ja selle suhe 

viimasena kehtivasse MM või OM normi IAAF punktitabeli alusel; 

 

 Tiimi pääsemise minimalne tase on miinus 110 IAAF punkti kehtivast MM 

või OM B-normist; 

 

 Arvesse lähevad kahe erineva võistluse tulemused (kvalifikatsioon ja 

lõppvõistlus loetakse üheks võistluseks); 

 

 Suvine võistlusperiood algab 01.05 ja lõpeb 30.09.; 

 

 Tiimi pääsemiseks vajalikud tulemused peavad olema saavutatud 

võistlustel, mis on Eesti või mõne teise IAAF-i liikmesriigi kalenderplaanis; 

 

 Vähemalt üks arvesse minevastest tulemustest peab olema saavutatud 

lisatud nimekirja kantud võistlusel: 

A. EKJL korraldatud võistlused (Eesti MV, Klubide KV jt) 

B. Teised Rahvusvahelise alaliidu (EA, IAAF) kalendris olevad 

võistlused 

C. Heitealade seeriavõistluse etapid 

D. Rahvuskoondise tasemel võistlused (OM, MM, EM, Eur KV, BMV) 

 

 Tiimi pääsemiseks arvestatakse tulemusi, mis on saavutatud kergejõustiku 

staadionil traditsioonilisel kergejõustikuvõistlusel, kus toimus lisaks alale 

milles norm täideti veel ka vähemalt 3 teise kergejõustikuala võistlus (va 

mitmevõistlus, 10 000m, maraton, käimine) NB! vasaraheite võistlus võib 

toimuda selleks eraldi ettenähtud väljakul); 



 

 Mitmevõistluse, maratoni, 10 000m ja käimise aladel projekti 

kandideerimisel arvestatakse ühte ehk hooaja parimat tulemust; 

 

 Kui Tiimi liige ei ole jooksva aasta 1. juuliks tiimi pääsemise taganud alal 

võistlustulemust saavutanud, peatatakse stipendiumi maksmine kuni 

projekti tingimustele vastaval alal tulemuse saavutamiseni; 

 

 Eesti MV osalemist võidakse arvestada järgmise perioodil tiimi liikmeks 

kandideerimisel - Juhtudel kui võistluse korraldusliku taseme kohta (sh 

kohtunike töö) on laekunud pretensioone võib EKJL tehniline komisjon 

anda soovituse mitte tunnistada saavutatud tulemusi normitäitmistena; 

 

 Kõikidel staadioni jooksualadel peavad tulemused olema fikseeritud IAAF´i 

poolt tunnustatud elektroonilise ajavõtusüsteemiga. 

 

 Tiimi liige võidakse tiimist välja arvata tema mittesobiliku suhtumise, 

puuduliku koostöö ja suhtlemise korral. 


