
MEELESPEA 

 

TV 10 Olümpiastarti maakondlike võistluste  osavõtjatele ja korraldajatele 

 

¤ TV 10 Olümpiastarti  on kaheastmeline võistlussari, mille esimese astme moodustavad võistlused 

maakondades,  Tallinnas ja Tartus  ning teise taseme üleriigilised finaalvõistlused.  

Märkus: edaspidi mõeldakse sõna „maakond” kasutades ka Tallinna ja Tartut.  

  

¤ Võistlushooaeg koosneb 5-st etapist, millest igaüks lõppeb vastava etapi kavas olevate alade 

üleriigilise finaaliga.  

 

¤ Üleriigilistele finaalvõistlustele pääsevad TV 10 Olümpiastarti juhendi kohaselt eelregistreerunud 

koolide võistkonnad ja  sama juhendiga kehtestatud osavõtunormid täitnud individuaalvõistlejad. 

Viiendale, mitmevõistluse üleriigilisele finaaletapile, pääsevad võistlussarja juhendiga ette nähtud 

korras  parimad koolide võistkonnad ja mitmevõistluses kehtestatud osavõtunormid täitnud 

individuaalvõistlejad. Üleriigilistele finaaletappidele pääsevad ka vastaval alal  kõik maakondlike 

võistluste alavõitjad. 

 

¤ Reeglina peavad maakondade võistlused toimuma järgmisel üleriigilisel finaaletapil kavas 

olevatel aladel, hiljemalt 5 päeva enne üleriigilist võistlust. Korraldajate soovil võib maakondlike  

võistluste kava muuta, kuid igal juhul peavad kõik alad  olema toimunud enne nende üleriigilist 

finaali. Juhul, kui maakonna spordibaasides pole mõne ala läbiviimine sisetingimustes tehniliselt 

võimalik, tuleb võistluste programmi muutmine kooskõlastada EKJL sekretariaadiga (Silvi Kask).  

Siintoodud nõuete eiramisel ei varusta EKJL korraldajaid TV 10 Olümpiastarti meenete ja 

diplomiblankettidega. 

 

¤ Individuaalvõistlejate normitäitmise kontrollimiseks peavad maakondlike võistluste protokollid 

jõudma EKJL-i sekretariaati aadressil protokollid@ekjl.ee hiljemalt 4 päeva enne üleriigilist 

finaalvõistlust. Protokollides tuleb esitada kõik võistlustulemused. Kindlasti tuleb märkida kõigi 

osavõtjate sünniaeg ja kool.  Norme on võimalik täita ka teistel, EKJL-i kalenderplaanis olevatel 

võistlustel, kus kasutatakse TV 10 Olümpiastarti juhendiga kehtestatud võistlusvahendeid ning 

tõkkekõrgusi ja -vahesid, eeldusel, et selle võistluse koondprotokoll on esitatud EKJL-e hiljemalt 4 

päeva enne üleriigilist finaalvõistlust. 

 

¤ Maakondade võistlustel tohivad paremusjärjestuse määramisel osaleda ning maakonna  võistluste 

võitjaks tulla ainult vastava maakonna koolide õpilased. Teiste maakondade koolide õpilased võivad 

korraldaja nõusolekul osaleda väljaspool arvestust. Mitu maakonda võivad korraldada ühise 

võistluse, kuid paremusjärjestus ja maakondlikud võitjad tuleb selgitada eraldi.  

 

¤ Võistluste korraldamisel ja läbiviimisel on soovitatav: 

- kõigil väljakualadel, välja arvatud kõrgus- ja teivashüpe, anda kõigile võistlejatele kolm 

eelvõistluse katset ja nende põhjal 8-le paremale veel kolm finaalkatset; 

- kõrgus- ja teivashüppes valida algkõrgused ja lati tõstmise kord sääraselt, et lati saaks seada ka 

täpselt finaalvõistluste osavõtunormiks olevale kõrgusele;  

- 60 m jooksus ja 60 m tõkkejooksus korraldada eeljooksude põhjal finaaljooks(ud); 

- mitmevõistluse võistlused viia läbi kahel päeval; 

- mitmevõistluse viimaseks alaks jätta alati 600 m või 1000 m jooks. 

 

¤ TV 10 Olümpiastarti maakondlike võistluste jaoks valmistatud teabe- ja reklaammaterjalide (T-

särgid, trükised, veebis kasutatavad plakatid, jms) kujundus tuleb kooskõlastada EKJL-i 

sekretariaadiga (Silvi Kask, Mariel Gregor). Kooskõlastamata materjalide avaldamine ja 

kasutamine  on keelatud! 

mailto:protokollid@ekjl.ee


¤ Maakondlike võistluste korraldajate ülesandeks on ka võistlussarja propageerimine kohalikus 

meedias. Teave võistluste toimumisest, tulemustest ja oma maakonna noorte saavutustest 

üleriigilistel võistlustel tuleb edastada piirkonna ajalehtedele ja raadiotele, leida 

kajastamisvõimalusi   koolide ja klubide kodulehtedel, sõlmida koostöösidemed kohalike sporti 

kajastavate ajakirjanikega, kirjutada ja esineda ise!  

 

¤ Võistluste läbiviimisel ja propageerimisel haarata julgemalt kaasa kohalikke spordikuulsusi, sh 

endisi ja praegusi Eesti koondislasi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


