TREENERITE AASTAKOOSOLEKU RÜHMATÕÖDE KOKKUVÕTE
1.Teema: Muudatused ja täiendused 2016. a. võistlusjuhendites
Ülesandeks oli ettepanekute tegemine C-klassi meistrivõistluste ja Balti maavõistluste programmi
osas ning täpsustada Eesti karikavõistluste võistkondlikku punktiarvestuse korda.
Eesmärgiks kujundada eeltoodud küsimustes enamust rahuldav seisukoht, mis võimaldaks
võistluste üldjuhendid lõplikult vormistada.
Kõik neli töörühma koostasid oma ettepanekud.
C-klassi üksikalade valiku osas suuri arvamuste lahknevusi ei olnud.
Mitmevõistluses oli ideid ühepäevasest neljavõistlusest kuni täisprogrammiga tüdrukute 7võistluseni ja poiste 8-võistluseni.
Ühisarutelul jõuti kahepäevase kuuevõistluseni.
Üksmeelele jõuti ka võitlejale osalemiseks lubatud alade arvu osas erinevate vanuseklasside
võistlustel ning muudeti lati tõstmise korda teivashüppes.
Balti maavõistluste osas otsustati täiendada A-vanuseklassi programmi kolmikhüppega ja
juunioride programmi teivashüppega. Selle ettepaneku peavad heaks kiitma ka Läti ja Leedu
kergejõustikuliidud.
Karikavõistluse punktiarvestuses otsustati üksikalade karikavõistlustele lisaks kasutada uut
punktiarvestust ka murdmaakarikavõistlustel.
Lisaks arutati koha leidmist pikkade murdmaadistantside meistrivõistlustele ja peeti sobivaimaks
pidada need koos karikavõistlustega ning võtta karikavõistluste võistkondlikku punktiarvestusse.
Tehti ka huvitavaid ettepanekuid, mida toetas ainult üks töörühm või eriarvamusena mõni
töörühma liige:
- ettepanek viia kõigis tõkkejooksudes, sh tõkketeatejooksus tõkete kõrgus ja nende
rajalepaigutamise kord täielikult vastavusse IAAF-i spetsifikatsiooniga;
- korraldada C-klassi üksikalade meistrivõistlused „kolmevõistlusena”, kus iga võistleja peab
osalema ühel jooksu-, hüppe- ja heitealal.
Kokkuvõtteks. Üksmeelsele (või peaaegu üksmeelsele) otsusele jõuti mitmetes olulistes
küsimustes, mis seni olid takistuseks järgmise aasta võistlusjuhendite lõplikul formuleerimisel.
2. Teema: Võistlusjuhendi koostamine.
Ülesandeks oli koostada juhend suvaliselt valitud võistluse läbiviimiseks, eesmärgiks tähelepanu
juhtimine reaalsetes võistlusjuhendites sageli esinevatele puudustele.
Neljast rühmast kaks valisid valla ulatusega võistluse ja üks koostas juhendi Eesti C-klassi
meistrivõistluste tarbeks. Neljas rühm juhendit ei esitanud.
Juhendid sisaldasid võistluste läbiviimiseks hädavajalikku teavet, kuid jätsid mitmed olulised
küsimused siiski reguleerimata:
- ebamäärasus osavõtjate ringi kindlaksmääramisel – osaleda lubatakse linna või valla elanikel,
aga kas reaalse elukoha järgi või rahvastikuregistri alusel, ja kuidas viimasest andmeid saada;
- puudub teave väljaspool arvestust osalemise võimaluste kohta – pole selge, kas
osavõtutingimustele mittevastavad isikud saavad kaasa teha või mitte ja kui, siis kuidas;

- pole kirjeldatud arusaamatuste ja vaidluste lahendamise korda – võistluste tehnilise läbiviimisega
seotud küsimused, mis juhendiga määratlemata jäetud, saab võistlusmääruste kohaselt lahendada
peakohtunik, aga kes ja kuidas lahendab korralduslikud küsimused (osalemisõiguse kontrollimine,
stardimaksu tasumine, võistlusbaasi rentimine jne).
Kokkuvõtteks. Esitatud juhenditest kõige täielikuma juhendi koostas Saku valla murdmaajooksu
meistrivõistluste juhendi koostanud töörühm. C-klassi meistrivõistluste juhendi koostanud töörühm
lisas juhendile isegi ajakava, paraku unustati kirja panemata kõik Eesti meistrivõistluste
osavõtuõigust ja -nõudeid reguleerivad küsimused. Kahjuks ei võimaldanud juhendi koostamiseks
töörühmadele antud aeg põhjalikumat süvenemist.
3. Teema: Võistluste
kehtestamine.
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Ülesandeks oli määrata ja kirjeldada olulisemaid nõudeid ja tegevusi võistluse korraldusloa
taotlemisel, eesmärgiks selgitada, kui oluliseks korraldusloa omamist hinnatakse, milliseid nõudeid
taotluse esitamisel oleks mõistlik esitada ning milline peaks olema taotluse sisu ning selle
esitamise tähtaeg. Antud teemaga käsitlemiseks ei jäänud töörühmadel piisavalt aega ning Eesti
meistri- ja karikavõistluste juhenditega tegelemine tundus olulisem ja huvitavam.
Sellegipoolest saab mõned ühised seisukohad välja tuua:
- võistluste registreerimist, võistlusjuhendite ja ajalavade esitamist võistluskalendris peetakse
vajalikuks;
- võistluste registreerimine peaks üldjuhul toimuma eelmise aasta detsembris, erakorraliseks
registreerimistähtajaks pakuti vähemalt 10 päeva enne võistlust;
- hiljemalt 1 kuu enne võistlust peab kalendris olevale võistluse nimetusele lisama ajakava ja
juhendi;
- võistlusprotokolli esitamise tähtajaks pakuti 3 päeva peale võistluse lõppu.
Kokkuvõtteks toetati võistluste täpse registreerimiseeskirja väljatöötamise vajadust ja peeti väga
oluliseks võistlusprotokollide kiiret lähetamist EKJL-i ja nende kohest avaldamist kodulehe
tulemuste rubriigis.

