Kestvusalade ümarlaud
14.10.2017, Tallinn Külmallika 15a
Juhatas: Toomas Tarm, Eesti Kergejõustikuliidu kestvusalade alarühma juht.
Osalesid: Andre Abner (Treeningpartner), Erik Horn (Rapla Jooksuklubi), Ahto
Jakson (Jooksuportaal), Kerli Järve (Spordiklubi Fortis), Einar Kaigas (Spordiklubi
Jooksupartner), Indrek Kelk (Spordiklubi Tartu Maraton), Ergo Kilki (Rakvere KJK
ViKe), Toomas Klasen (Sportlkeskus.ee, võistluste kaaskorraldaja), Ille Kukk
(Tartu Spordiselts Kalev), Harry Lemberg (Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi, EKJL juhatuse liige), Mati Lilliallik (Spordiürituste korraldamise klubi,
EKJL juhatuse liige), Ralf Lipp (Spordiklubi Altius), Maile Mangusson (Audentese
Spordiklubi, Sparta Spordiselts), Romet Mihkels (Spordiklubi Altius), Janek
Oblikas (Maraton 100 statistik), Margus Pirksaar (Spordiklubi Jooksupartner),
Urmo Raiend (Stamina Spordiklubi, EKJL juhatuse liige), Urmas Randma
(Treeningpartner), Ahto Tatter (Sparta Spordiselts), Jevgeni Terentjev
(Kergejõustikuklubi Kalev-Sillamäe), Aleksander Tšernov (endine tippjooksja),
Mati Uusmaa (Tallinna Spordiselts Kalev), Rein Valdmaa (endine jooksja ja
jooksuentusiast).
Kutsutud: Silvi Kask (Eesti Kergejõustikuliidu võistluste korraldaja), Kaupo
Nõlvak (Eesti Kergejõustikuliidu tehniline spetsialist, kergejõustikukohtunik),
Peeter Randaru (Eesti Kergejõustikliidu kohtunikekogu juhatuse liige), Heiko Väät
(Eesti Kergejõustikuliidu noortespordi juht).
Protokollis: Mariken Puks.
Päevakord:
1. Kestvusjooksu
võistlused
Eesti
Kergejõustikuliidu
2018.
võistluskalendris
a. Eesti murdmaajooksu meistrivõistluste aeg ja koht
b. Eesti ekideni meistrivõistluste aeg ja koht
c. Eesti poolmaratoni ja maratoni meistrivõistluste aeg ja koht
d. Meeste 4 x 1500 m ja naiste 3 x 800 m teatejooksud
2. Kestvusalade ümarlaua korraldamine
3. Muud küsimused - arutelu

a.

1. Kestvusjooksu võistlused 2018. aastal
a. Häälteenamusega otsustati teha Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL)
juhatusele
ettepanek
kinnitada
Eesti
murdmaajooksu
meistrivõistluste toimumise ajaks 5.05.2018 ja kohaks Elva.
b. Toomas Tarm selgitas ekideni Eesti meistrivõistluste juhendi muutmise
põhjust. Pole mõtet korraldada Eesti meistrivõistlusi, kui nendel
osalevad ainult kolme klubi võistkonnad. Väiksematel klubidel on
segavõistkonda lihtsam kokku saada.
Toodi välja mõlema pakutud aja – 14.04. ja 22.09 (või 29.09) - pooltja vastuargumente: kevadel on paljud kõrgema taseme sportlased

lõunalaagris, aga õpilastele sobib ekiden võistlushooaja alustamiseks
hästi, sügisel on vorm juba langenud jne.
Ekideni toimumise aega hääletasid potensiaalsete võistlejate klubide
esindajad.
Häältega 7:3 otsustati teha EKJL juhatusele ettepanek kinnitada Eesti
ekideni meistrivõistluste kuupäevaks 22.09.2018.
Võistluse juhendis määrata distantsid alljärgnevalt:
5 km (meessportlane) + 10 km (naissportlane) +
5 km (naissportlane) + 10 km (meessportlane) +
5 km (naissportlane) + 7,2 km (meessportlane).
Ekideni toimumise kohaks pakume konkreetse alternatiivi
puudumisel Tallinnas Lillepi parki, aga võistlus võiks toimuda
vahelduseks ka mujal, kui leiduks sobiv rada ja korraldaja.
c. Häälteenamusega otsustati EKJL juhatusele teha ettepanek kinnitada
Eesti poolmaratoni meistrivõistluste kuupäevaks 9.06.2018 ja
kohaks Narva, maratoni meistrivõistluste ajaks 9.09.2018 ja
kohaks Tallinn.
Kuna ekideni, poolmaratoni ja maratoni toimumisaegade hääletused
olid tasavägised, siis soovitab ümarlaud 2019. aastal kalendri
koostamisel alternatiivset varianti: korraldada poolmaratoni Eesti
meistrivõistlused septembris Tallinnas, maratoni meistrivõistlused
oktoobris Tartus ja ekideni meistrivõistlused aprilli lõpus.
d. Häälteenamusega otsustati EKJL juhatusele teha ettepanek selgitada
Eesti täiskasvanute meistrid meeste 4 x 1500 m ja naiste 3 x
800 m teatejooksudes 23.06.2018 Tallinnas Kadrioru staadionil
Heitjate seeriavõistlusega ühel ajal.
2. Kõik kohalolijad pidasid kestvusalade ümarlaua korraldamist väga vajalikuks.
Mati Lillialliku ettepanekul otsustati pakkuda ümaralaua toimumise ajaks
välja 3. november 2017 (algusega kell 13.00), mil toimub Linnajooksude
sarja kokkuvõtete tegemine, ja toimumise kohaks Türi.
3. Toomas Tarm ümarlauast: Viimase 4-5 aasta jooksul on jõudsalt arenenud
jooksuklubid, kes suurendavad harrastajate hulka ja tõstavad keskmist taset.
Väga suur puudus on 19-25aastastest edukatest jooksjatest. Sportlased pole
19-20aastaselt valmis nii tugevateks treeninguteks kui vaja oleks.
Kuidas Eesti Kergejõustikuliit ja klubid aidata saaksid?
Urmas Randma: Olen ümarlauda väga pikalt oodanud, sest seis on kriitiline:
puudub arenguplaan, kõrgemalt poolt ei hoolita – puudub inimlik tähelepanu
ja nii ei teki vastastikuseid kohustusi.
19-23aastatel jooksjatel on vaja väikest toetust, kasvõi laagri korraldamiseks.
Andi Nooda tasemega sportlane, kes peaks jooksma võistkondlikel Euroopa
meistrivõistlustel ja Balti meistrivõistlustel ei tohiks jääda toetuseta.

Andi Nooda käitumine avalikkuses kahjustab kergejõustiku ja jooksjate
mainet. Pea pooleteist aasta jooksul halvustab ta igal nädalal ajakirjanduses
oma kogukonna – kestvusjooksu pere liikmeid.
Toomas Tarm ja Harry Lemberg: 2016. a. kuulus Andi Noot Utilitiase
järelkasvutiimi. Nooda toetamine lõpetati möödunud aastal. Pärast 2015.
aastal Euroopa U23 meistrivõistlustel 5. koha saavutamist pole Andi Noot
Eesti koondises võistelnud. Koondise kutsest keeldumiste hulgas on nii
mõjuva põhjusega kui põhjuseta puudumisi. Kui sportlane ei võistle, siis
kaotab ta õiguse toetusele.
Margus Pirksaar: Sportlane hakkab saama toetust siis, kui normi täidab.
Aastatel 1999-2002, kui Eesti Kergejõustikuliidu peasekretärina töötas Peeter
Tishler, olid A- ja B-normidele lisaks ka C- ja D-normid, mille täitjad said küll
pisikest, aga väga vajalikku toetust. Lihtsa ja toimiva stipendiumisüsteemi
saab üles ehitada IAAF-i punktitabeli põhjal.
Toomas Tarm: Võrreldes mitme teise riigiga on Eestis noortesport riiklikult
üsna hästi toetatud. Kergejõustikus on kokku 45 olümpiaala. Kuhugi tuleb
toetamise piir tõmmata ja selle piiri seab rahakott. Praegune toetamise
süsteem
põhineb
koondides
osalemisel
–
võistkondlike
Euroopa
meistrivõistluste puhul väärtustatakse nii võistlemist kui kohta, preemiat
saavad Eesti meistrivõistlustel medalikolmikusse jõudnud sportlased ja nende
treenerid. Kes jookseb kahte distantsi, selle summa on juba suurem.
Kindlasti vääriks rohkem toetust Liina Tšernov.
Läbimurde lävel olevad sportlased vajaksid mingit tuge, näiteks osalist laagri
kulude katmist.
Urmas Randma: Kuhu 2.45 aja toetus kadus?
Toomas Tarm: 2.45 stipendium ei ole kuhugi kadunud.
Ille Kukk: Normatiiv tuleb joosta igal aastal.
Margus Pirksaar: Maratonitiim tegi eraldi rahakoti maratonijooksjatele. Miks ei
ole loodud eraldi rahakotti keskmaajooksjatele?
Kommunikatsiooni tuleb tõhustada – sportlasi ja treenereid peab paremini
teavitama, millistel võistlustel tuleb võistelda ja kuidas ennast näidata saab.

Margus Pirksaar: Miks ei võistle keskmaajooksjad Kuldliigas?
Mati Lilliallik tegi jooksuklubide esindajatele ja treeneritele ettepaneku
staadionijooksu arendamiseks - Spordiürituste Korraldamise Klubi võistlustel
võetakse taas kavasse staadionijooksud ja pannakse välja auhinnad, klubide
juhid ja treenerid toovad sportlased võistlema.
Einar Kaigas tegi ettepaneku korraldada Staadionijooksude seeriavõistlus, kus
punktiarvestusse lähevad distantsid erinevate linnade staadionijooksu
võistlustelt.

Toomas Tarm: Toetan ettepanekut igati, kuid selleks on vaja ka Eesti
Kergejõustikuliidu rahalist tuge või toetaja leidmist, samuti inimest, kes seda
projekti veaks. Arutame seeriavõistluse teemat ka 3. novembri kohtumisel.
Ille Kukk: Miks on murdmaajooksu karikavõistlustel kavas kahe distantsi
asemel üks?
Toomas Tarm: Osalejate vähese arvu tõttu.
Harry Lemberg ja Ille Kukk pooldasid A-kl 500 m jooksu murmaajooksu
karikavõistluste kavasse taaslülitamist, et hooaja lõpus saaksid võistelda ka
400 m jooksjad, mitmevõistlejad jt sportlased.
Toomas Tarm: 500 m distantsid eemaldati kavast noortekomisjoni algatusel.
Noortekomisjon võiks Ille Kuke ja Harry Lembergi argumenti kaaluda ja teha
kergejõustikuliidu juhatusele oma ettepanek.
Andre Abner: Miks ei ole kavas 10 km maantejooksu Eesti meistrivõistlusi,
mida võiks korraldada mõne suurema jooksu raames?
Toomas Tarm: Teema on tõstatatud. Olen U20 maanteejooksu korraldamise
ettepaneku kergejõustikuliidu juhatusele teinud kahel korral, kahjuks pole
seda seni kinnitatud. Täiskasvanute 10 km maanteejooksu meistrivõistluste
korraldamist, mida on ka korduvalt küsitud, ma ei poolda, kuna peame
rohkem tähelepanu pöörama staadionijooksu arendamisele. Maanteel
peetakse kolmed meistrivõistlused, seda on piisavalt.
Teha Eesti Kergejõustikuliidu juhatusele ettepanek korraldada U20 10
km maanteejooksu Eesti meistrivõistlused (Pärnu 2 Silla jooksu raames).
Indrek Kelk: Oleme valmis Tartu Linnamaratoni raames pikki jookse kavasse
võtma ja auhindu välja panema. Klubide ülesanne on jooksjad garanteerida.
Toomas Tarm tänas osalejaid ja kutsus kõiki järgmisele ümarlauale kaasa
mõtlema ja arutlema.
Toomas Tarm: Samuti kutsun kõiki üles omi mõtteid ja ettepanekuid
julgemalt esitama. Selleks ei pea ilmtingimata ootama kord aastas toimuvat
koosolekut, vaid suure osa tööst saab teha ka igapäevaselt suheldes.

