
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIDU VÕISTLUSMÄÄRUSED 
 
IAAF-i rahvusvahelised võistlusmäärused ei reguleeri võistluste läbiviimist mõnedel 
kergejõustikualadel, mida Eestis harrastatakse. Samas kehtivad IAAF-i rahvusvahelised määrused 
teatud osas ainult suurvõistluste puhul  ning ei sätesta nõudeid rahvuslike võistluste läbiviimiseks. 
Nimetatud “augud”  tuleb täita rahvuslike kergejõustikuliitude määrustega. Järgnevad Eesti 
Kergejõustikuliidu võistlusmäärused ongi selleks kehtestatud.  
 
Määruste tähistamisel on kinni peetud IAAF-i määrustiku numeratsioonist. Täiendava määruse 
sissetoomisel on kasutatud tähti A, B jne Täiendavate punktide sissetoomisel on võimalusel olemas 
olevat numeratsiooni laiendatud või kasutatud samuti tähti A, B jne Täiendava määruse 
sissetoomisel on selle numbrile lisatud täht E (Eesti), täiendava punkti sissetoomisel olemas 
olevasse määrusesse on täht E asetatud sulgudesse ning sulgudeta E asetatud vastava täiendava 
punkti numbri taha. 
 
 

MÄÄRUS 2 AE 
Eestis toimuvate kergejõustikuvõistluste korraldusõigus 

 
1. Kõigi Eestis toimuvate kergejõustikuvõistluste korraldamiseks peab olema Eesti 
Kergejõustikuliidu luba. Loata korraldatud võistlustel saavutatud tulemusi peetakse kehtetuteks, 
neid ei arvestata edetabelite koostamisel. 
2. Korraldusluba loetakse antuks võistluse võtmisel EKJL-i  võistluste kalenderplaani. Taotlus 
selleks tuleb esitada EKJL-i  sekretariaadile hiljemalt võistluste toimumise aastale eelneva aasta 1. 
detsembriks.  
3. Korraldusloa andmisest (kalenderplaani võtmisest) keeldumine. EKJL-i sekretariaadil on õigus 
keelduda võistlusele korraldusloa andmisest (kalenderplaani võtmisest)  juhtudel, kui: 
       (a) võistluse toimumisaeg langeb kokku mõne võistluskalendri koostamisel eelistatava  
rahvusvahelise või üleriikliku võistlusega; 
            (b) võistlusbaas, kus võistlus kavandatakse korraldada ei vasta EKJL- poolt kehtestatud 
nõuetele; 
             (c) võistluste korraldaja pole esitanud EKJL-le eelmisel aastal toimunud sama võistluse 
kohta nõuetekohaseid protokolle. 
4. Enne korraldusloa andmist (kalenderplaani võtmist) on EKJL-i sekretariaadil õigus nõuda 
võistluse korraldajalt täiendavaid garantiisid, veendumaks, et võistlused suudetakse läbiviia täies 
vastavuses IAAF-i võistlusmäärustele. 
5. Korraldusloa andmisest (kalendrisse võtmisest) keeldumise korral, on korraldajal õigus pöörduda 
apellatsiooniga EKJL-i tehnilise komisjoni poole. Viimase otsus on lõplik. 
6. Erandkorras  võib taotleda võistluse korraldusluba  (täiendavalt kalenderplaani võtmist) mitte 
vähem kui 14 kalendripäeva   (taotluse esitamise päev ja esimene võistluspäev välja arvatud) 
esitatud avalduse alusel. Taotluses peab korraldaja ammendavalt selgitama, kuidas ta tagab kõigi 
kõnealusetest võistlustest osavõtuõigust omavate sportlaste teavitamise. 
7. Korraldusloa saanud (kalenderplaani võetud) võistluste toimumisaegade muutmist võib taotleda  
Määruses  2 AE  6 toodud korras. 
 
              
       
 
 
 

  



MÄÄRUS 111 AE 
EKJL vaatleja 

 
1. EKJL vaatleja määratakse EKJL-i tehnilise komisjoni otsusega kõigile Eestis toimuvatele 
rahvusvahelistele võistlustele, Eesti meistri- ja karikavõistlustele ning teistele võistlustele, kui 
EKJL-i tehniline komisjon peab seda vajalikuks. Vajadusel võib ühele võistlusele määrata rohkem 
kui ühe vaatleja. 
2. EKJL vaatleja määratakse reeglina kohtunike hulgast, kellele antud hooajaks on EKJL KK 
juhatuse poolt omistatud T-litsents. 
3. EKJL vaatleja tugineb oma tegevuses IAAF-i Määrustele 111-115 
4. EKJL vaatleja ülesandeks on osutada peakohtunikule ja võistlusi läbiviivale organisatsioonile 
igakülgset abi ajakavade koostamisel ning võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud 
tehniliste ja korralduslike küsimuste lahendamisel. Juhul, kui võistluste ettevalmistamise käigus 
tekib probleeme, mille lahendamine ei sõltu peakohtunikust, läbiviivast organisatsioonist ja EKJL 
vaatlejast, samuti eriarvamuste tekkimisel EKJL vaatleja ja korraldava organisatsiooni ja/või 
peakohtuniku vahel, informeerib EKJL vaatleja sellest viivitamatult EKJL peasekretäri ja EKJL KK 
juhatust 

Märkus: Võistluste läbiviiva organisatsiooni all mõeldakse käesolevas punktis EKJL 
liikmesklubi või mõnda muud organisatsiooni, kes korraldab võistlust kas EKJL või oma 
kõrgema organisatsiooni ülesandel 

5. Võistluste ettevalmistamisest ja läbiviimisest esitab  EKJL vaatleja 7. kalendripäeva jooksul 
EKJL-i tehnilisele komisjonile vormikohase aruande.  Aruande koopiad saadetakse korraldavale 
organisatsioonile, võistlusbaasile ning peakohtunikule. 
6. Võistluste ajal esitab EKJL vaatleja oma märkused ja ettepanekud võistluste läbiviimise kohta 
üldjuhul peakohtunikule, operatiivse  vajaduse korral peakohtuniku asetäitjatele või ala pea (vanem) 
kohtunikele. EKJL vaatleja tohib võistluste käiku otseselt sekkuda ainult kohtunikepoolse 
määrusterikkumise viivitamatuks parandamiseks. Äärmise vajaduse korral omab EKJL vaatleja 
õigust nõuda peakohtunikult ükskõik millise kohtuniku väljavahetamist või ümberpaigutamist. 
Peakohtuniku otsuseid tohib EKJL vaatleja muuta ainult erandkorras omades selleks EKJL 
võistlustel EKJL vastutava esindaja nõusolekut, teistel võistlustel võistluste korraldava 
organisatsiooni vastutava esindaja nõusolekut. 
7. EKJL vaatlejale makstakse päevaraha võistluste läbiviija poolt võistluste peakohtunikule 
ettenähtud määras. Juhul, kui võistluste läbiviija ei taga EKJL vaatlejale transporti ja majutust, 
hüvitatakse need EKJL vaatleja poolt esitatud kuludokumentide alusel. Juhul, kui läbiviiv 
organisatsioon mingil põhjusel keeldub EKJL vaatlejale päevaraha ning majutus- ja sõidukulude 
väljamaksmisest teeb seda EKJL sekretariaat. 
 
 



 

 

MÄÄRUS 143 (E) 
Võistlusriietus, -jalatsid ja rinnanumbrid 

 
7 AE Juhul, kui võistlejatele antakse ainult üks rinnanumber, tuleb seda kanda: 
(a) Jooksualadel, mille finiš  toimub ühisel rajal ning kõigil väljakualadel 
(välja arvatud kõrgus- ja teivashüpe) - rinnal; 
(b) Jooksualadel, mille finiš  toimub eraldi radadel - seljal 
(c) Kõrgus- ja teivashüppes - rinnal või seljal vastavalt võistleja soovile. 

 
 

MÄÄRUS 166 (E) 
Eel- ja vahejooksudest edasipääsemise kord 

 
2 AE Eeljooksude ja poolfinaalide läbiviimise korra määrab EKJL vaatleja. 
   
4 AE  Juhul, kui jooksud korraldatakse ühes ringis (aegadele), paigutatakse 

võistlejad jooksudesse vastavalt eelmisese hooaja ametlikule edetabelile, kuhu 
on tehtud käimas olevat hooaega arvestavad parandused. Võistlejate 
paremusjärjestus määratakse kõigi võistlejate saavutatud  aegade põhjal, 
erinevates jooksudes saavutatud  võrdsete tulemuste korral jäävad võistlejad 
kohta jagama.  

       Mitmes ringis toimuvatel jooksualadel jaotatakse võistlejad eelmise aasta 
ametliku edetabeli (mida on täiendatud käimasoleva hooaja tulemustega) 
alusel eeljooksudesse nii, et nende koosseisud oleksid võimalikult ühtlased. 
Eeljooksude toimumise järjekord loositakse. 

 
  
 

MÄÄRUS 169 (E) 
Takistusjooksud 

 
2AE  1500 m takistusjooksus on rajal 15 takistust, neist 12 kuiva ja 3 veetakistust. 

1000 m takistusjooksus on rajal 10 takistust, neist 8 kuiva ja 2 veetakistust. 
 

MÄÄRUS 171 E 
Pendelteatejooksud 

 
1. Pendelteatejookse joostakse muruväljakul või sirgel rajalõigul. Iga võistkonna 
käsutuses on vähemalt 3 m laiune jooksurada, mis ei pea olema äärtelt tähistatud. 
Võistkonna liikmed läbivad oma etapid üksteise järel vahelduvalt vastupidistes 
suundades. Iga võistleja tohib läbida ainult ühe etapi. 
2. Pendelteatejooksu etapi pikkuseks on 30 kuni 100 m, võistkonna suuruseks 4 kuni 
20 võistlejat. Võistkonna liikmete arv peab igal juhul olema paarisarvuline. Pendel-
teatejooksu on lubatud korraldada segavõistkondadele (mehed ja naised koos). 
Seejuures peab täpselt määratlema, millistel etappidel jooksevad naisvõistlejad. 
3. Pendelteatejooksu etapi algus ja lõpp on üle kõikide radade ulatuv mõtteline joon. 
Distantsi (etapi) pikkuse mõõtmisel arvestatakse mõtteline joon distantsi (etapi) 
pikkuse sisse.  Üks etapi algust ja lõppu tähistavatest mõttelisest joontest on ühtlasi ka 



 

 

stardi- ja finišijooneks. 
4. Mõlema mõttelise joone välimistele äärtele asetatakse vähemalt 3 m pikkuste 
vahedega teatevahetuspostid, mis tähistavad iga raja keskkohta. Teatevahetuspostid 
peavad asetsema nii, et neid ühendav mõtteline sirge lõikuks etapi algust ja lõppu 
tähistavate mõtteliste joontega täisnurga all. 
5. Teatevahetuspost asetseb raja tasapinnaga risti. Post lüüakse maasse või kinni-
tatakse jäigalt vastavasse hoidjasse (jalale). Hoidja kasutamisel ei tohi selle osad 
ulatuda posti keskpunktist rohkem kui 20 cm kaugusele ning maapinnast rohkem kui 
20 cm kõrgusele. Teatevahetuspost on 3-6 cm läbimõõduga puust, metallist või muust 
sobivast materjalist, maapinnast 170-200 cm kõrgusele ulatuv, sileda välispinnaga 
silinder (Lubatud on kasutada ka ruudu- või kolmnurgakujulise ristlõikega  poste). 
Teatevahetusposti ülaossa, maapinnast 170 kuni 200 cm kõrgusele paigutatakse raja-
numbrit tähistav numbrimärk. 
6. Rajad nummerdatakse stardijooneks valitud joonel jooksusuunas vasakult 
paremale. 
7. Distantsi algust ja lõppu tähistavate joonte taha  moodustatakse 3 m laiune ohutus-
tsoon, kuhu võivad siseneda ainult starti või oma teatevahetust ootavad võistlejad 
(ainult üks võistleja korraga). 
8. Pendelteatejooksus ei kasutata madalstarti. Jooksjad lähetatakse käsklusega 
“kohtadele!” ja stardisignaaliga. Startides peab igal võistlejal olema teatepulk. Stardi-
käsklust ootavad jooksjad seisavad oma rajal stardijoone taga nii, et teatevahetuspost 
jääb neist paremale. 
9. Teatevahetust ootav võistleja tohib alustada jooksu peale teatepulga saamist. Ta 
seisab oma rajal etapi algust tähistava joone taga, parem käsi sirutatud ümber teate-
vahetusposti. Saades etappi lõpetavalt võistkonnakaaslaselt teatepulga, alustab ta 
jooksu paigalasendist. Teatevahetus loetakse määrustepäraseks ainult juhul, kui teate-
pulk teeb võistlejate kätes kellaosuti liikumissuunas kaare ümber teatevahetusposti. 
10. Teatepulga pillamisel tohib selle üles võtta (puudutada) ainult teatepulga pillanud 
võistleja. Teatepulga kaotamisel teatevahetushetkel loetakse pillajaks teatevahetust 
lõpetav võistleja. 
11. Pendelteatejooksudes on keelatud kanda naelkingi, jalgpallisaapaid ning kontsaga 
jalatseid. 
12. Käesolevas määruses toodud erisused välja arvatud, kehtivad pendelteatejooksude 
kohta kõik  Määrustes 162, 163, 164, 165, 167 ja 170 toodud nõuded. 

 
MÄÄRUS 191 E 

Raskusheide 
 
Võistlus 
1. Võistleja tohib katse sooritamist alustada suvalisest asendist. Raskust peab 
hoidma mõlema käega ja igal juhul ainult käepidemest. 
2. Raskusheite puhul rakendatakse kõiki vasaraheitel kasutatavaid võistlusmäärusi 
(Määrused 191 ja 192). 
Raskusheite vahend 
3. Raskusheite vahend koosneb kolmest osast: raskuse kuulist (peast), käepidemest 
ja neid ühendavast osast (varrest), mille hulka kuulub ka põiekujulist pead ümbritsev 
võrk. 
4. Raskuse kuul (pea) on kera või keraja põie kujuline. 
(a) Kerakujuline kuul valmistatakse messingist pehmemast täismetallist, samast 



 

 

metallist või plastikust kestaga mis täidetakse tina või muu sobiva tahke ainega. 
Täidise kasutamisel ei tohi see kuuli sees liikuda ning kuuli raskuskese ei tohi olla 
selle keskpunktist rohkem kui 9mm kaugusel. Ainult hallivõistlustel kasutamiseks 
lubatud plastkestaga kuulid võivad olla läbimõõdult käesoleva Määruse p.8 toodud 
kuni 15mm suuremad. 
(b) 56 naelaste ja raskemate vahendite puhul, aga ka kergemate vahendite puhul, 
kui seda tingivad hallinõuded, kasutatakse keraja põie kujulise peaga raskusi. Need 
raskused valmistatakse sünteetilisest materjalist ning peavad peale maandumist 
taasomandama oma esialgse kuju. Põis täidetakse tinahaavlite või muu sobiva ainega. 
Põit peab ümbritsema tugevdusvõrk. Põiekujuliste raskuspeade kohta ei kehti 
kerakujuliste raskuspeadele esitatavad maksimaalse läbimõõdu nõuded. 
5. Raskusheitevahendi käepide valmistatakse ümmargusest kuni 12,7mm 
läbimõõduga terastoorikust. Käepide on kolmnurge kujuline. Sisemist äärt mööda 
mõõdetuna ei tohi kolmnurga ükski külg olla pikem kui 190mm ega lühem kui 
100mm. Spetsiaalse kinnituskohata käepidemel peab olema kaks ühepikkust külge 
ning kolmas külg nendest lühem. Raskusheitevahendi kogupikkuse mõõtmisel peavad 
võrdse pikkusega käepidemeküljed olema püstises asendis. Käepide peab olema jäik 
ega tohi heite ajal olla silmnähtavalt elastne või moonduv. 
6. Raskusheitevahendi vars peab kinnituma vahetult raskuse kuuli või põit 
ümbritseva võrgu külge. 
(a) Kerakujulise kuuli ühendamiseks käepidemega kasutatakse kuni kahest, mitte 
üle 9,5mm läbimõõduga, terasest lülist koosnevat ühendust, mis kinnitatakse 
käepideme külge aasa abil. Käepideme juures ei tohi pöörlevaid osi kasutada. 
Metallist kuuli külge võib varda kinnitada aasa abil või kasutada spetsiaalset 
pöörlevat sõrme. Plastkestaga kuulide puhul on pöörleva sõrme kasutamine nõutav. 
(b) Põiekujulise raskuse ühendamiseks käepidemega kasutatakse kuni kahest 
mitte üle 9,5mm läbimõõduga teraslülist koosnevat ühendust. Pöörlev osa võib asuda 
kahe lüli vahel. Põit ümbritsev võrk peab koosnema vähemalt neljast aasast, millest 
igaüks peab olema teistega ühendatud tervik. Igasugune punumine võrgu 
valmistamisel on keelatud. Võrk ei tohi heite ajal olla silmnähtavalt elastne või 
moonduv. 
7. Raskusheitevahendi kogupikkus kuuli või põie käepidemele kaugemast punktist 
käepideme kinnitusnurga vastaskülje siseservani ei tohi ületada 40,64cm. 
8. Raskusheitevahend peab vastama järgmistele nõuetele 
 

 56 naela 35 naela 25 naela 20 naela 16 naela 12 naela 
Võistluskaal 
 25,40 kg 15,88 kg 11,34 kg 9,08 kg 7,26 kg 5,45 kg 
Rekordi kinnitamiseks nõutav kaal 

 25.400 kg 15,880 kg 11,340 kg 9,080 kg 7,260 kg 5,450 kg 
Kuuli läbimõõt 

Min 145 mm 130 mm 120 mm 110 mm 100 mm 
Max 165 mm 150 mm 140 mm 130 mm 120 mm 
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MÄÄRUS 194  E 
Pallivise 

 
1. Pallivise toimub odaviske sektorisse või 10 m laiusesse koridori. Sektorisse 
viskamise korral kehtivad Määruses 187 toodud nõuded. 
2.  (a) Palliviske koridor on 10 m lai, äärtelt tähistatud 5 cm laiuste joontega (joonte 

laius ei kuulu koridori sisse). Äraviskejooneks on üle kogu koridori laiuse ulatuv, 
äärejoontega ristuv 5 cm laiune joon. 
(b) Koridori ühele äärejoonele (koridorist väljapoole) asetatakse 1 m vahedega 
metraažitähised. Nende abil toimub viskepikkuste hindamine visuaalsel meetodil 
0,5 m täpsusega. 

3. Palli kaal on 200 g, läbimõõt 50-80 mm. 
 

MÄÄRUS 200 A (E) 
Tunnimitmevõistlus 

 
1. Tunnimitmevõistluses sooritatakse kõik klassikalise 10-ne, 7-e või 5-e võistluse 
alad kindlaks määratud ajalimiidi piires õiges järjekorras. Aja arvestus algab hetkest, 
mil võistleja lähetatakse esimesele jooksualale ning lõpeb hetkel, mil võistleja lähe-
tatakse viimasele jooksualale (viimase jooksudistantsi läbimise aeg ei pea mahtuma 
ajalimiidi sisse). Ajalimiidi ületanud võistleja loetakse katkestanuks. 
2. Järgmised erandid välja arvatud kehtivad tunnimitmevõistlusel Määruse 222 
nõuded. 
(a) Kõrgus- ja teivashüppes on võistlejal peale enda valitud algkõrguse ületamist 
lubatud tellida latile veel kaks kõrgust (teine neist peale esimese  ületamist). Katsete 
üleviimine järgmisele kõrgusele on keelatud. 
(b) Ala loetakse sooritatuks peale vähemalt üht õnnestunud või kolme järjestikku 
ebaõnnestunud katset. Võistleja, kes peale ühte või kahte ebaõnnestunud katset 
loobub ülejäänutest loetakse tunnimitmevõistluse katkestanuks. 
(c) Võistleja, kes ei finišeeri mingil jooksualal (v.a. viimane jooksuala) loetakse 
tunnimitmevõistluse katkestanuks. 
3. Soovitavalt võistleb tunnimitmevõistluses korraga ainult üks sportlane (võistlus-
järjekord määratakse loosiga). Juhul, kui üheaegselt võistleb mitu võistlejat, peavad 
korraldajad tagama kõigi võistlejate viivitamatu pääsu järgmistele aladele. 
4. Igal võistlejal on 30 minutit enne oma võistluse algust lubatud tutvuda võistlus-
paikade ja -vahenditega, välja  mõõta hoojooksud ja teha proovikatseid. Seejuures ei 
tohi segada samal ajal võistluskatseid sooritavaid kaasvõistlejaid. 
5. Võistluse ajal valib võistleja endale sobiva aja ala või katse sooritamiseks. Soovist 
startida järgmisel jooksualal informeerib ta end saatvat kohtunikku vähemalt 3  
minutit ette. 
6. Igale võistlejale määratakse teda saatev kohtunik (kohtunikud), kelle ülesandeks 
on ajalimiidi fikseerimine, võistleja käsutuses oleva aja teatamine võistlejale, 
võistlustulemuste protokollimine, punktiarvestuse pidamine ning punktisumma 
teatamine võistlejale peale iga ala lõppu. 
7. Juhul, kui võistleja ei saa temast mitteolenevatel põhjustel soovitud ajal alustada 
katset või startida mingil jooksualal, on võistlejat saatval kohtunikul õigus  pikendada  
ajalimiiti tekkinud viivituse võrra. Ajalimiidi pikendamisel ei loeta võistleja tulemust 
edetabelikõlblikuks ega kinnitata tipptulemuseks. 
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MÄÄRUS 260 A (E) 
Eesti rekordite kinnitamise kord 

 
1. Vanuserühmad. Rekordid ja tipptulemused. 

Noored - sportlased, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembriks ei saa 18-
aastaseks.  
Juuniorid - sportlased, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembriks ei saa 20-
aastaseks. 
Märkus (i): Noori võib jaotada täiendavatesse vanuserühmadesse, millest igaühes 
registreeritakse antud vanuserühma tipptulemusi. Nende tipptulemuste 
arvestamine toimub edetabelite alusel. 
Märkus (ii): Noorte, juunioride ja noorsoo rekordeid fikseeritakse aladel, kus 
kasutatakse selle vanusegrupi võistlusvahendeid. Noortel ja juunioridel 
fikseeritakse tipptulemusi kui võistlusvahendiks on täiskasvanute 
võistlusvahendid. 
Märkus (iii): IAAF-i võistlusmääruste maailmarekordite loetellu mittekuuluvatel 
aladel registreeritakse ainult tipptulemusi. 
Märkus (iv): Välis- ja hallivõistlustel registreeritakse eraldi rekordeid ja 
tipptulemusi. 
Märkus (v): Naiste kümnevõistluse rekordiks registreeritakse 6500 punkti ületav 
tulemus. 

2. Alad, milledel registreeritakse Eesti rekordeid ja tipptulemusi 
(a) Registreeritakse Eesti rekordeid: 

Mehed ja naised (ka noorsoo ja juunioride vanuseklassid): 
IAAF-i Määrustes 261, 262, 263 ja 264 loetletud aladel, millel peetakse 
Eestis meistri- või karikavõistlusi; 
Noored. IAAF-i Määrustes 261, 262, 263 ja 264 loetletud aladel (vt 
Märkus 2), millel peetakse Eestis meistri- või karikavõistlusi. 

(b) Registreeritakse Eesti tipptulemusi: 
Mehed (ka noorsoo ja juunioride vanuseklassid): 
50 m, 300 m, 1000 m, 1 miili (staadionil), 2000 m, 1 tunni jooks, 4x200 
m, 200 m tj, 4x110 m tj, raskusheide, 5-võistlus ja 20-võistlus; 
Sisetipptulemused: 50 m, 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 1 miil, 2000 m, 
5000 m, 50 m tj, 55 m tj, 110 m tj, 10 000 m käimine, raskusheide, 5-
võistlus. 
Naised (ka noorsoo ja juunioride vanuseklassid): 
50 m, 300 m, 1000 m, 1 miil (staadionil), 2000 m, 1 tunni jooks, 4x200 
m, 4x800 m, 200 m tj, 4x100 m tj, 5-võistlus, 10-võistlus (vt Märkus 6), 
14-võistlus, raskusheide; 
Sisetipptulemused: 50 m, 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 1 miil, 2000 m, 
5000 m, 50 m tj, 100 m tj. 
Tänava- ja maanteejooksud: 
Mehed ja naised (ka noorsoo ja juunioride vanuseklassid): 10 km, 30 km, 
50 km, 100 km. 
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Käimine tänaval ja maanteel:  
Mehed (ka 
noorsooklass): 

5 km, 10 km, 30 km, 100 km 

Meesjuuniorid: 5 km, 20 km 
Noormehed: 5 km, 10 km 
Naised (ka 
noorsooklass): 

5 km 

Naisjuuniorid: 5 km, 10 km 
Neiud: 5 km 

Märkus: Ajavõtumeetodi suhtes kehtivad Määrused 261, 262 ja 263. 
3. Rekordite ja tipptulemuste püstitamiseks nõutavad tingimused. 
(a) Eesti rekordi ja tipptulemuse püstitamiseks peavad olema täidetud IAAF-i 
Määruse 260 nõuded. 
(b) Võistlus, kus rekord püstitati peab omama EKJL-i korraldusluba (olema 
võetud kalenderplaani)ametlikult   
 Välismaal toimunud võistlus peab olema kantud IAAF-i või mõne tema 

maailmajaoliidu võistluskalendrisse või korraldajamaa IAAF-i poolt 
tunnustatud kergejõustikuliidu võistluskalendrisse. 

 Riikides, kus pole IAAF-i poolt tunnustatud kergejõustikuliitu, või mille 
kergejõustikuliit on IAAF-ist ajutiselt või alaliselt välja arvatud, püstitatud 
rekordid kinnitamisele ei kuulu. 

4. Võistlejatele esitatavad nõuded. 
(a) Rekordipüstitaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik. (Teatejooksurekordi 
püstitamisel peavad võistkonna kõik liikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud). 
(b) Võistleja (võistkond)  peab olema võistlusteks, millel rekord püstitati antud 
võistlusteks kehtestatud korra kohaselt üles antud. 
(c) Võistleja peab  vastama võistluskõlblikkuse nõuetele.. 
(d) Klubi, keda võistleja esindab peab olema EKJL liige ega tohi olla 
võistluskeelu all. 
(e) Välismaal võisteldes peab võistleja kuuluma EKJL ametlikku võistkonda või 
peab tal olema võistluste korraldaja kirjalik kutse ning EKJL luba antud võistlustel 
osalemiseks (oma klubi esindusega välismaal võistlemiseks peab kirjalik kutse/luba 
olema saadetud/antud vastavale klubile). 
(f) Noorte, juunioride või noorsoo rekordi püstitamisel peab võistleja (kõik 
võistkonna liikmed)  vastama vanusenõuetele. 
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5. Kohtunikele esitatavad nõuded. 
 

Amet Min 
arv 

Kvalifikatsiooninõuded (min) 

1 2 3 4 5   
kat lit kat lit kat lit kat lit kat lit 

Peakohtunik 1 I C         
Väljakualade ala peakohtunik 
(van. kohtunik) 

1 I C         

Väljakualade kohtunik 3 I C III E III E     
Võistlusvahendite mõõtmist / 
kaalumist teostav koht. 

1 RK B         

Jooksude peakohtunik 1 RK B         
Starterid ja abi-starterid (kuni  
800 m k.a.) 

3 RK SA I SC I SC     

Distantsi-kohtunikud 5 I C I C II D II D II D 
Käigukohtunikud 4 RK KA RK KA I KC I KC   
Lõpukohtunike vanem 1 RK AA         
Ajamõõtjate  vanem 1 RK AA         
Tuulemõõtja 1 II D         
Fotofiniši kohtunik 2 RK FA I FC       
Kohtunik, kellel on õigus anda 
õiend võistluspaiga võistlus-
määrustele vastavusele 

1 RK T         

 
Märkus (i): Vastava kvalifikatsiooniga kohtunike puudumisel antud alal on 
lubatud rekordtulemuste fikseerimisel (kontrollimisel) kasutada antud võistlustel 
mõnes teises ametis tegutsevate (ja vastavat kvalifikatsiooni omavate) kohtunike 
abi eeldusel, et nad vajalikus ulatuses jälgisid rekordi püstitamist. Sellisel juhul 
kantakse rekordakti nende nimed. 
Märkus (ii): Vajaduse korral on peakohtunikul õigus nõuda rekordtulemuse 
kontrollmõõtmist ja võistlusvahendite kontrollkaalumist/mõõtmist. 
Märkus (iii):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RK − rahvuskategooria 
I, II, III − kategooriad 

A, B, C, D, E − üldlitsentsid 
AA − ajamõõtjate ja lõpukohtunike erilitsentsid 

SA, SB, SC − starterite erilitsentsid 
KA, KB, KC − käigukohtunike erilitsentsid 

FA, FB − fotofinišikohtunike erilitsentsid 
T − tehnilise inspektori erilitsentsid 

  



 

10 

6. Rekordite ja tipptulemuste kinnitamise kord. 
(a) Eestis püstitatud rekordi või tipptulemuse korral kinnitatakse see võistluste 
peakohtuniku poolt koostatud rekordakti alusel, millele lisatakse võistluste ametlik 
protokoll. 
(b) Välismaal püstitatud rekordi või tipptulemuse korral kinnitatakse see EKJL 
juhatuse poolt võistluste ametliku protokolli põhjal koostatud rekordakti alusel. 
(c) Rekordid kinnitab EKJL juhatus iga aasta detsembris ning avaldab need iga 
aasta 1. jaanuari seisuga. Enne kinnitamist EKJL juhatuses ei loeta rekordeid ja 
tipptulemusi kehtivateks ning iga senist ametlikult kehtivat rekordit või tipptulemust 
kordava või ületava tulemuse korral tuleb vormistada rekordakt. 
(d) Rekordaktile peavad olema lisatud järgmised dokumendid: 
(i) Eestis toimunud võistluste puhul: 

− ala ametliku võistlusprotokolli originaal 
− võistlusvahendi kontrollimise sertifikaat 
− võistluste ametlik ajakava 
− tuulemõõtmise protokolli originaal 
− käigukohtunike protokolli originaal 
− stardiprotokolli originaal (jooksudes) 
− lõpukohtunike ja ringilugemise protokolli originaal 
− ajamõõtjate protokolli originaal (käsiajavõtu puhul) 
− fotofinišikohtunike protokolli originaal ja fotofinišilint või 
väljatrükk   (elektriajavõtu korral) 
− distantsikohtunike ettekanded võistlusmääruste rikkumiste 
kohta 
− baasi valdaja õiend staadioni passistamise ja mõõdistamise 
kohta (erandkorras tehnilise inspektori litsentsi omava RK 
kohtuniku õiend konkreetse võistluspaiga vastavuse kohta 
võistlusmäärustele) 
− kirjalikud protestid rekordtulemuse püstitanud võistleja suhtes 

(ii) Välismaal toimunud võistluste puhul: 
− võistluste koondprotokoll (allkirjastatud peakohtuniku poolt) 
− võistluste ametlik ajakava 

(e) Enne rekordite ja tipptulemuste kinnitamist EKJL juhatuses kuuluvad need 
kohustuslikule läbivaatamisele ja heakskiitmisele EKJL kohtunikekogu juhatuses. 
Nimetatud organi põhjendatud (ja kirjalikult vormistatud) keeldumise korral juhatus 
rekordeid ei kinnita. 
(f) Vanuseklassi rekordeid fikseeritakse lähtuvalt põhimõttest, et tehniliste 
tingimuste vastavuse korral, kehtib noorema vanuseklassi rekord ka vanemas 
vanuseklassis. 
(g) Koondprotokoll peab sisaldama kõikide võistlustel kavas olnud alade kõigi 
katsete tulemusi (aladel kus mõõdetakse tuult, ka tuule kiirusi). 
7. Rekordakt 
8. Edetabelid 
(a) Koos rekordite kinnitamisega kinnitab EKJL juhatus iga aasta 1. jaanuari 
seisuga ka hooaja ametlikud edetabelid. Edetabeleid peetakse aladel, milledel 
registreeritakse Eesti rekordeid ja tipptulemusi. 
(b) Edetabeliste koostamise aluseks on ainult EKJL sekretariaati laekunud 
võistluste ametlikud koondprotokollid (välismaal toimunud võistluste puhul 
erandkorras ala protokollid või võistluste korraldaja poolt väljaantud õiend) 
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(c) Arvesse võetakse ainult käesoleva Määruses 260AE.3 (b) toodud tingimustele 
vastavatel võistlustel saavutatud tulemused. 
(d) Jooksualadel peetakse kuni 800 m pikkustel distantsidel eraldi edetabeleid 
täisautomaatse elektrilise ajavõtu ja käsiajavõtuga saavutatud tulemuste osas. 800 m 
ja pikematel distantsidel peetakse ühte edetabelit ajavõtumoodusest sõltumata. 
(e) Tuule kiiruse mõõtmist nõudvatel aladel võetakse edetabelitesse ainult 
tulemused millede juures on tuule kiirus märgitud (väljendid "tuul vastu", "tuul 
normis", "tuuletu" jne ei aktsepteerita). 
(f) EKJL kohtunikekogu juhatusel on õigus teha EKJL juhatusele põhjendatud 
esildisi mõne edetabelitulemuse määrustepärasuses kahtlemise korral. Sääraste 
esildiste olemasolul teeb EKJL  juhatus enne edetabelite kinnitamist igal üksikjuhul 
eraldi otsuse tulemuse edetabelikõlblikkuse kohta. 
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