Noortespordi komisjoni koosoleku protokoll nr.1
Aeg: 11.november 2017, kell 15:15 - 19:15
Koht: Pirita Spa Hotell
Koosoleku juhatajaks valiti: Kristel Berendsen
Protokollijad: Heiko Väät ja Kristel Berendsen
Osalesid: Kadri Kivine, Epp Maasik, Kersti Viru, Jaak Vettik, Romet Mihkels, Heiko Väät
Külalised: Peeter Randaru, Ille Kukk, Tiina Torop, Kristel Berendsen
PÄEVAKORD:
1. Eesti kergejõustikumeistrivõistluste üldjuhend














4.2.1. Eesti absoluutsetel meistrivõistlustel tohivad (va punktides 4.2.2. ja
4.2.3. mainitud võistlustel) osaleda U 18 ja vanemad sportlased.
Lisati selgitus - Noorematel on oma vanuseklassi võistlused
4.2.4.1. Erandina lubatakse Eesti teatejooksu meistrivõistlustel U16 arvestuses
osaleda ka U14 võistlejatel, U18 vanuseklassis U16 võistlejatel ja U20
vanuseklassis U18 võistlejatel.
Selgitus - Selleks, et anda võimalus osaleda rohkematel võistkondadel.
Märkus 1: Igal teatejooksualal tohib võistleja osaleda ainult ühe vanuserühma
arvestuses.
Märkus 2: Iga vanuseklassi võistkonda peab kuuluma vähemalt üks sellesse
vanuseklassi kuuluv võistleja.
5.4.1. Eesti absoluutsetele üksikalade, mitmevõistluse, murdmaajooksu,
poolmaratoni, maratoni ja maanteekäimise meistrivõistlustele lubatakse
osalema ainult kehtestatud osavõtunormid täitnud võistlejad.
Lisati selgitus - Et tagade EMV kvaliteet
5.5.1. Eraldi võistlusena peetavatel U23 üksikalade meistrivõistlustel,
lubatakse väljaspool arvestust……..
Muudeti noorsooklass – U23’ks.
5.6.2. Eesti üksikalade meistrivõistlustel U14 võistlejatel kuni 2-l alal päevas.
U16, U18 kuni 3-l alal päevas. U20, U23 ja täiskasvanud võistlejatel aladest
osavõttu ei piirata. Seejuures ei tohi võistleja osaleda rohkem kui ühel 600m
või pikematel jooksu- või käimisalal päevas.
Lisati selgitus - Kuna võistlus on täisprogrammiga ja kahepäevane siis saab
rohkem alasid teha päevas
NSK ettepanek - Saata ajakava koostavale kohtunikule info, et päevas
toimuks ühel vanuserühmal vähemalt 2 hüpet, 2 heidet
6.1. Ülesandmiste esitamise kord. Kõigist meistrivõistlustest osavõtuks tuleb
esitada EKJL sekretariaadile vormikohane e-ülesandmine. Ülesandmine peab
vastama punktiga 5.6. kehtestatud piirangutele.
Lisati selgitus - Üles saab anda selle arvu alasid mis on maksimaalselt lubatud.
Hiljem saab vaid vähemaks võtta või vahetada alasid.
6.6.1 Eesti absoluutseteks üksikalade ja mitmevõistluse meistrivõistlusteks, 10
000 m jooksu, poolmaratoni ja maratoni meistrivõistlusteks registreerimise
tähtaeg on seitsmes võistluseelne päev. Parandusteks avaneb programm viis
päeva enne võistlust .
Lisati selgitus - Võistlejaid saab maha võtta, juurde lisada enam ei saa.














6.7. Muudatused ülesandmistes. Peale stardinimekirjade avaldamist on
igasuguste muudatuste (va loobumisest teatamine) tegemine ülesandmistes
keelatud ja neid vastu ei võeta.
Maha tõmmati lause - Võistlemisest loobumisest tuleb vastaval blanketil
teavitada võistluseelsetel päevadel EKJL-i sekretariaati.
Lisati lause - Võistluspäevadel tuleb osavõtust loobumisest teavitada
sekretariaati 1,5 tundi enne esimese ala algust. Erakorralistel asjaoludel tohib
võistluste sekretariaati osavõtust loobumisest teavitada kuni 1 tund enne
vastava ala ajakavajärgset algust.
Maha tõmmati lause - ja see võetakse vastu ainult juhul, kui taotlus on
võistluste peasekretäri hinnangul põhjendatud. Peasekretäri keeldumise korral
võib pöörduda võistluste vaatluskohtuniku poole, kelle otsus on lõplik……..
NSK ettepanek – esitada klubidele ettepanek teha ülesandmiste sulgumisel
elektroonilises süsteemis ülesandmislehest koopia, et vältida elektroonilise
registreerimise süsteemi kasutamisel võimalikest inimlikest vigadest tekkivaid
küsimusi
7.3.1 –Rahvusvaheliste tõkkevahede ja 400m tõkkejooksu poolt hääletas 4
liiget
ning
vastu
2
liiget.
NSK otsus – Noortekomisjon teeb juhatusele ettepaneku U18 vanuseklassi
tõkete kõrgused, vahed ja jooksudistantsid võrdsustada rahvusvaheliste
reeglitega.
Selgitus: otsuse pooldajad pidasid põhjendatuks, et EMV-l, mis on riigisisene
tähtsaim jõuproov, peaks olema sportlastel võimalus võistelda maavõistluste,
rahvusvahelistel tiitlivõistluste reeglistikele vastavate võistlusvahenditega.
7.8.1 - kustutati märkustes (6-rajalise halli või staadioni puhul vastavalt 1-6 ja
7-12).
11.2.
Eesti
suvised
üksikalade
meistrivõistlused.
NSK ettepanek - lisada 2018. Aastal U14 vanuseklass suviste üksikalade
meistrivõistluste programmi segateatejooks (100 + 200 + 300 + 400) –
tüdruk, poiss, tüdruk, poiss.
11.3.1. Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused:
Lisati U14 vanuseklass,
Lisati märkus 1: TU14 ja PU14 mitmevõistlustes on alade toimumise järjekord
vaba. TU14 viievõistluse viimane ala on 600m jooks, PU14 seitsmevõistluse
viimane ala on 800m jooks.
11.3.2.
Eesti
suvised
mitmevõistluse
meistrivõistlused:
Lisati U14 vanuseklass,
Täiendati märkus 1: PU14 üheksavõistluse kavas on klassikalised
kümnevõistluse alad välja arvatud 400m jooks (110m tj asemel 80m tj. ja
neidudel 100m tj. asemel 80m tj.) TU14 ja PU14 mitmevõistlustes on alade
toimumise järjekord vaba. PU14 üheksavõistluse viimane ala on 1000m jooks,
TU14 seitsmevõistluse viimane ala on 600m jooks
Lisati selgitus – Alade valik selline, kuna kasutatakse TV 10 punktitabelit
Märkus 2: U14 mitmevõistluses kasutatakse TV 10 olümpiastardi
punktitabeleid.
11.4.1.
Eesti
täiskasvanute
teatejooksude
meistrivõistlused
Toimus hääletus, kas korraldada eraldiseisev täiskasvanute teatejooksu
võistlus. Poolt hääletas viis komisjoni liiget, vastu oli üks liige.
Arutati ka 2018.a. võistluskalendrit ja võimaliku kuupäeva kus see võistlus
korraldada.





NSK otsus:
Teha juhatusele ettepanek korraldada Eesti täiskasvanute
teatejooksude meistrivõistlused 26.05.2018 Rakveres, koos Balti heitealade
maavõistlusega ning muuta samal päeval toimuma pidanud noorte
teatejooksude
võistluste
kuupäev
2.
juunile
2017.
Jaak Vettiku ettepanek korraldada noorte teatejooksud Rakvere staadionil ning
staadioni rendi kulu alaliidule ei tule.
11.4.3. Eesti noorte meistrivõistlused teatejooksudes
Teatejooks: TU16, PU16, TU18, PU18, NU20, MU20: 4x100m ja
100+200+300+400m.
Kestvusalade komisjoni ettepanekuna lisada TU16, TU18 programmi 3x800m
ja PU16, PU18, 4x800m.
Tõkketeatejooksud: Toimus vaidlus kas korraldada tõkkejooksu teatejookse,
sest statistika näitab, et osalejaid on vähe.
NSK ettepanek: TU16 4x100m tj, PU16 4x110m tj
TU18+NU20 4x100m tj, PU18+MU20 4x110m tj.
Lisati märkus: U18 + U20 tõkketeatejooksudes joostakse U18 tõkkevahega
vahetused on 1 ja 3 ja U20 tõkkevahega vahetused on 2 ja 4.
Lisada selgitus – alarühmale on antud soovitus võtta kasutusele meetmed
tõkkejooksu propageerimiseks ja arendamiseks ning kui osalevate
võistkondade arv jääb endiselt väga väikeseks, siis vaadatakse selle
teatejooksu otstarbekus järgmine aasta üle.
Kiir – ja tõkkejooksu alarühm peab tegema analüüsi miks on tõkkejooksu seis
selline, et osalejaid on nii vähe. Mida plaanib alarühm ette võtta tõkkejooksu
populariseerimiseks? Kas hakatakse korraldama ühiseid treeningpäevi,
tõkkejooksu sarju, teatevõistluseid jne.

2. Eesti karikavõistluste üldjuhendi muudatusettepanekud





4.2.3. Eesti suvistel noorte karikavõistlustel tohivad osaleda U20, U18 ja U16
võistlejad
7.1. Algkõrgused ja lati tõstmise kord
Kõrgushüpe:
Talv neiud – 135 – 140 – 145 – 150 – 153 - 156…
Talv noormehed – 150 – 155 – 160 – 165 – 170 – 173 - 176…
Suvi neiud
- 140 - 145 - 150 - 155 - 158 - 161...
Suvi noormehed
-160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 183 – 186…
Teivashüpe:
Talv neiud - 200 – 215 – 230 – 240 – 250 – 260 – 270 – 280 – 290 – 300 305…
Talv noormehed - 270 - 285 – 300 – 310 – 320 – 330 – 340 – 350 – 360 –
370
375…
Suvi neiud - 220 - 235 - 250 – 260 - 270 – 280 - 290 - 300 - 310 - 320 325…
Suvi noormehed - 300 - 315 - 330 – 340 - 350 - 370 - 380 - 390 - 400 405…
7.3. Võistlusvahendid, tõkete kõrgused ja tõkkevahed:
Noorte
talvistel
karikavõistlustel
kasutatakse
U18
vanuseklassi
rahvusvahelistele nõuetele vastavaid võistlusvahendeid, tõkete kõrgusi ja



tõkkevahesid. Noorte suvistel karikavõistlustel kasutatakse U20 vanuseklassi
rahvusvahelistele nõuetele vastavaid võistlusvahendeid.
9.1. Autasutamine. Kõigi karikavõistluste üksikalade võitjaid (talvistel
karikavõistlustel eraldi täiskasvanute ja noorte arvestuses) ja teatejooksude
võitja
võistkonna
liikmeid
autasustatakse
karikatega.
Kestvusjooksu
komisjoni
ettepanekul
lisada
Murdmaajooksu
KV
autasustatakse ka teise ja kolmanda koha võitjat meenega.

3. Rukkilillemängude juhend
Arutati Rukkilillemängude vanuseklasside ja alade valiku teemadel. Leiti, et U20
vanuseklassis on sellel võistlusel osavõtt väike, samas takistab see täisprogrammiga
ajakava koostamist.
NSK ettepanek: - jätta programmist välja U20 vanuseklass ning koostada teistele
vanustele uus ja mitmekülgsem võistlusprogramm. Tõkkejooksu propageerimiseks võiks
tõkkejooks kavas olla igal aastal. U20 vanuseklassi sportlased saavad soovi korral
osaleda väljaspool arvestust. Kui vastav otsus saab vastu võetud, koostab
noortekomisjon uue alade loeteluga programmi.



3.1 -Rukkilillemängude kavas järgmised alad mis lisati/muudeti U14 T,P –
200mtj , U16 T,P – 200mtj, U18 T,P 300mtj
Võistlusvahendite kaalud:
TU14
PU14
TU16
PU16
TU18
PU18
NU20
MU20

Kuul
2 kg
3 kg
3 kg
4 kg
3 kg
5 kg
4 kg
6 kg

Ketas
0,6 kg
0,75kg
0,75kg
1 kg
1 kg
1,5 kg
1 kg
1,75kg

Vasar
3 kg
4 kg
3 kg
5 kg
4 kg
6 kg

Oda
400 g
500 g
400 g
600 g
500 g
700 g
600 g
800 g

4. Eesti Kergejõustikuliidu noortespordi komisjoni reglement
Komisjon koostas dokumendi „Eesti Kergejõustikuliidu noortespordi komisjoni reglement“
Lisa.nr. 4
Toimus noortekomisjoni esimehe valimine.
NSK otsus: Kinnitada noortekomisjoni esimeheks Heiko Väät.
5. Muud küsimused
 Punktitabelid – arutati ideed pidada punktiarvestust vanusegruppide kaupa ning
jätta ära üldarvestuses parima klubi välja selgitamine. Ettepanekuks oli kuvada
üldarvestus ja siis eraldi 2 gruppi: täisk+U23 ja U20-U14.
 2017 klubide punktitabel – anda alaliitu, Kaupo Nõlvakule ülesanne see uuendada
ja avalikustada kodulehel.
 NSK aasta kokkuvõtted – panna alaliidu kodulehele üles NSK protokollid ja
ettepanekud.

