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• 4.2.4.1. EKJL saavutusspordi juht võib eritaotluse 
alusel lubada C-klassi meistrivõistluste kavas 
mitteoelevatel aladel B-klassi individuaalsete 
üksikalade meistrivõistlustele poisse ja tüdrukuid, 
kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 
13-aastased ja on eelmise ning käimasoleva 
hooaja kokkuvõttes B-klassi edetabelis 
esikümnes. Vastav taotlus tuleb esitada EKJL 
sekretariaati vähemalt 10 päeva enne võistluste 
esimest päeva.  



• Juhul, kui käesoleva juhendiga A- ja/või J-klassile 
kehtestatud võistlusvahendite kaal ja/või tõkete kõrgus 
ning nende rajalepaigutamise kord erinevad IAAF-i 
võistlusmäärustega sellele vanuseklassile kehtestatuist, 
lubatakse vastava vanuseklassi mitmevõistluse 
meistrivõistlustel kasutada IAAF-i nõuetele vastavaid 
võistlusvahendeid ning tõkete kõrgust/vahet. Vastav 
taotlus tuleb esitada EKJL-i sekretariaadile hiljemalt 10 
päeva enne võistluste esimest päeva. Kõnealuste 
võistlejate koht määratakse saavutatud punktide alusel 
üldises paremusjärjestuses .  



Aladest osavõtu piirang 

• 5.6.2. Eesti talvistel üksikalade meistrivõistlustel – 
C-vanuseklassi kuuluvatel võistlejatel kuni 2-l alal, 
B-, A-, ja J-vanuseklassi kuuluvatel võistlejatel 
kuni 3-l alal, noorsooklassi kuuluvatel võistlejatel 
ja täiskasvanutel alade arvu ei piirata;  

• 5.6.3. Eesti suvistel üksikalade meistrivõistlustel – 
C-vanuseklassi kuuluvatel võistlejatel kuni 2-l 
individuaalalal ja teatejooksus, B-,A- ja J-
vanuseklassi kuuluvatel võistlejatel kuni 4-l alal, 
noorsooklassi kuuluvatel võistlejatel ja 
täiskasvanutel alade arvu ei piirata; .  



Muudatused ülesandmistes 

• Erakorralistel asjaoludel tohib võistluste sekretariaati 
osavatust loobumisest teavitada kuni 1,5 tundi enne 
vastava ala ajakavajärgset algust ja see võetakse vastu, 
ainult juhul, kui taotlus on võistluste peasekretäri 
hinnangul põhjendatud. Peasekretäri keeldumise korral 
võib pöörduda võiustluste vaatluskohtuniku poole, 
kelle otsus on lõplik. Võistleja, kes pole osavõtust 
loobumisest teatanud või kelle erakordse loobumise 
taotlus on tagasi lükatud, kaotab õiguse võistelda 
samadel võistlustel ka teistel aladel, kuhu ta on üles 
antud ja tema klubi (individuaalvõistleja puhul 
võistlejat ennast) trahvitakse 20 (A-, B- ja C-klassi 
meistrivõistlustel 15) EUR-iga.   



Tõkked 

• Märkus: 68 cm kõrgused tõkete asemel võib kasutada ka 70 
cm kõrgusi tõkkeid.  



Võistlusvahendid 

 



 



Maraton / poolmaraton 

• Märkus: Juhul, kui Eesti poolmaratoni ja 
maratoni meistrivõistlused peetakse mõne 
suurjooksu raames, on meistrivõistluste 
arvestuses osalevatel võistlejatel õigus 
startida esimesesstardigrupis vaatamata 
nende võistlejanumbri suurusele. Korraldajad 
peavad nimetatud õiguse täitmise 
tingimusteta tagama. 



Maraton / poolmaraton 

• 7.11.2 Väljakualadel (kõrgus- ja teivashüpe 
välja arvatud) antakse väljaspool arvestust 
võistlejatele kolm katset, erandina kuus katset 
juhul, kui alal osaleb kokku 8 või vähem 
võistlejat. . 
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KV muudatused 



• 4.2.1. Eesti talvisel karikavõistlustel tohivad 
täiskasvanute arvestuses osaleda J-klassi kuuluvad 
võistlejad ja noorte arvestuses A-, B- ja C-klassi 
kuuluvad võistlejad.  

• 4.2.2 Eesti suvistel karikavõitlustel tohivad 
täiskasvanute arvestuses osaleda B-, A- ja J-klassi 
kuuluvad võistlejad.  

• 4.2.3. Eesti suvistel noorte karikavõistlustel tohivad 
osaleda B-, A- ja J-klassi kuuluvad võistlejad.  

• 4.2.4. Eesti murdmajooksu karikavõistlustel ja käimise 
karikavõistlustel peavad võistlejad osalema rangelt 
oma vanuseklassi arvestuses  



• 5.2. Klubiline kuuluvus.  

• Klubi võistkonda võivad kuuluda ainult selle 
liikmed.  



• 5.4.3. Eesti talvistel karikavõistlustel on C- ja B- 
klassi kuuluvatel võistlejatel lubatud osaleda 
kuni kahel alal;  

• 5.5. Võistkonna suurus  

Võistkonna suurust ei reglementeerita.  



• 9.2. Võistkondliku paremusjärjestuse 
selgitamine  

• Eesti suvistel karikavõistlustel ja Eesti suvistel 
noorte karikavõistlustel selgitatakse klubide 
võistkondlik paremusjärjestus eraldi nais- ja 
meeskondadele. Murdmaajooksu ja käimise 
karikavõistlustel selgitatakse klubide võistkondlik 
paremusjärjestus nais- ja meeskondade 
koondarvestuses. Eesti talvistel karikavõistlustel 
võistkondlikku paremusjärjestust ei selgitata.  



9.3.1. Eesti suvisel karikavõistlustel ja Eesti noorte 
suvistel karikavõistlustel arvestatakse igal 
individuaalalal ja teatejooksus punkte järgnevalt: I 
koht - 16 punkti, II koht -14 punkti, III koht – 13 
punkti jne. Võistkondlikku arvestusse läheb igal 
klubil kokku kuni 10 parimat individuaaltulemust 
ja teatejooks, seejures ühel alal kuni 2 
(teatejooksus 1) tulemust. Klubide antud alal 
kolmandad, neljandad jne võistlejad ning 
klubidesse mittekuuluvad võistlejaid punkte kinni 
ei hoia.  


