Noortespordi komisjoni koosoleku protokoll
Koosoleku toimumise aeg: 22. veebruar 2020, kell 12:30 – 14:30
Koht: Lasnamäe Kergejõustikuhall
Koosoleku protokollija: Kadri Kivine
Osalesid: Heiko Väät, Epp Maasik, Kersti Viru, Jaak Vettik, Romet Mihkels, Kadri Kivine
Külalised: Sirje Lippe, Kristel Berendsen
PÄEVAKORD:
1. P.Randaru ettepanek takistusjooksu osas
2. Kestvusjooksudistantsid U23 talvistel ENMV
3. Teivashüpe talvistel ENMV
4. U18 vanuseklassi A ja B finaalid talvistel ENMV
5. EKJL edetabelid OpenTrackis
6. Kohtunike töö võistlustel
7. Vead võistluste ülesandmistes ja stardiprotokollides
8. Järgneva hooaja noorte talvine võistluskalender
9. TV10 OS ajakavad
10. U14 ja U16 aasta kergejõustlaste valimise statuut
11. Eesti Kergejõustikuauhinnad nominentide esitlemine
12. Riikliku noortespordi toetuste jaotamise korra ning EMV saavutuspunktide tabeli
tõlgendamine
13. 2021 noorte tiitlivõistluste lähetustingimused
14. Teatejooksumeeskondade koostamise põhimõtted noorte tiitli- ja rahvusvaheliste
puhul
1. P.Randaru ettepanek takistusjooksu osas
P.Randaru ettepanek NSKle: kaaluda, kas peaks sarnaselt naaberriikidega lisama
takistusjooksu U18, U20 talviste ENMV võistluskavva.
NSK otsus: hetkel mitte toetada
Selgitus: EMV kavva lisamise otsuse saab teha tulevikus, see eeldab piisavat osalejate
arvu. Kuna võistlusala kogub mujal maailmas populaarsust, soovitab NSK kestvusalade
komisjonil arutada, kas võiks esmalt alustada ala propageerimisega ning lisamisega nt.
EKV võistluskavva. NSK seisukoht on, et kui takistusjooks lisatakse tulevikus ENMV
võistluskavva, peaks eemaldama kavast 2, st. mõlemal võistluspäeval ühe hetkel kavas
oleva kestvusjooksu distantsi.
2. Kestvusjooksudistantsid U23 talvistel ENMV
NSK ettepanek: eemaldada U23 talviste EMV võistluskavast 2 kestvusjooksudistantsi.
Põhjuseks osalete väga vähene arv mitmete aastate vältel.
NSK otsus: paluda kestvusalade komisjonil teha omapoolne ettepanek, milline
kestvusjooksudistants eemaldada, teha juhatusele ettepanek EMV juhendi muutmiseks.

3. Teivashüpe talvistel ENMV
NSK ettepanek: kuna osalejate arv ning taseme vahe teivashüppe talvistel ENMV on
vanuseklassides kasvanud suureks, tuleks kaaluda eri vanusegruppide
teivashüppevõistluse lahutamist, võistluse läbiviimist kahes hüppepaigas korraga.
NSK otsus: edastada tehnilisele komisjonile palve koostada edaspidi ajakavad selliselt, et
vanuseklasside, kus on teadaolevalt palju osalejaid, teivashüppevõistlus toimuks
võimalusel eraldi vanuseklasside arvestuses.
4. U18 vanuseklassi A ja B finaalid talvistel ENMV
NSK ettepanek: kuna U18 vanuseklassi talvistel ENMV on lühikestel jooksudistantsidel
osalejate arv suur, siis toimuda võiks nii A kui B finaal.
NSK otsus: teha juhatusele ettepanek muuta EMV juhendi p.7.8.1. Märkus 1 järgnevalt:
Märkus 1: U14 ja U16 meistrivõistlustel peetakse LISADA: ülalmärgitud
distantsidel ja U18 talvistel meistrivõistlustel 60m ja 60m tõkkejooksu distantsidel
A ja B finaaljooksud.

5. EKJL edetabelid OpenTrackis
NSK otsus: paluda tungivalt EKJLil tegeleda OpenTrack andmebaasi arendamisega
selliselt, et kajastuksid õigete andmetega täielikud edetabelid.
6. Kohtunike töö võistlustel
NSK otsus: paluda kohtunikel arutada, kuidas tagada noorkohtunike parem
instrueerimine. Käimasoleval hooajal on esinenud noorkohtunike töös mh. järgmiseid
vigu:
- ringikohtunike valed otsused võistlejate diskvalifitseerimistel (joonele astumised);
- kaugushüppe, kolmikhüppe paku jälje enneaegne eemaldamine;
- arusaamatused teibiga märgistatud äratõukeala reeglite tõlgendamisel kolmiküppes.
7. Vead võistluste ülesandmistes ja stardiprotokollides
NSK otsus: edastada tehnilisele komisjonile palve selgitada välja koostöös EKJL
sekretariaadi ja kohtunikega, kuidas tekivad vead stardiprotokollides, kui ülesandmised
on korrektselt sisestatud ning tagada edaspidi vigade välistamine. Andmete korrektuse
kontrollimine on EMV juhendi p. 6.5. kohaselt EKJL sekretariaadi kohustus.
Selgitus: käesoleva hooaja talvistel ENMV esines sekretariaadi poolt lubamatult palju
vigasid, mida treenerid olid sunnitud kohapeal võistluse käigus viimasel hetkel
lahendama, mh:
- sportlased, kes ei olnud üles antud, ilmusid arusaamatul kombel stardiprotokollidesse
ning kutsuti stardijoonele;

- sportlased, võistkonnad, kes olid määrustepäraselt üles antud, puudusid
stardiprotokollidest;
- võistlejatele väljastati valed võistlejanumbrid;
- stardiprotokollides puudusid märked sportlaste loobumiste kohta;
- mõnedel juhtudel aktsepteeriti EMV juhendi p.6.6. vastaselt hilinenud ülesandmisi
kohaldamata juhendi p. 6.7.
8. Järgneva hooaja noorte talvine võistluskalender
NSK otsus: paluda edastada info järgneva talvise hooaja planeeritavate noorte Balti MV
kuupäevade kohta NSKle võimalikult varakult, et NSKl oleks võimalus teha omapoolsed
võimalikud muudatusettepanekud aegsasti enne kalendri kinnitamist.
9. TV10 OS ajakavad
NSK otsus: edastada kohtunikele palve, et võimalusel kohaldada paindlikkust
jooksualade finaalide algusaegade puhul, st.väga pika ooteaja puhul alustada varem.
10. U14 ja U16 aasta kergejõustlaste valimise statuut
NSK otsus: kinnitada NSK poolt valitavate U14 ja U16 vanuseklasside aasta
kergejõustiklaste valimisel kohaldatud kriteeriumide kirjalik EKJL sisene töödokument.
11. Eesti Kergejõustikuauhinnad nominentide esitlemine
NSK otsus: kui auhinnaüritusele on kutsutud kõik üles seatud nominendid, paluda ürituse
korraldajal esitleda ka kohapeal nt. nimekirja kuvamise näol kõiki nominente, mitte ainult
3-e lõppvooru pääsenut. Kaaluda, kas rahvahääletus on otstarbekas: kas valime sportlike
tulemuste poolest parimaid kergejõustiklasi või populaarsemaid sportlasi? U14, U16
vanuseklassis teeb NSK valiku lähtudes sportlikest tulemustest.
12. Riikliku noortespordi toetuste jaotamise korra ning EMV saavutuspunktide tabeli
tõlgendamine
NSK ettepanek: kuna riikliku noortespordi toetuste jaotamise korra ning EMV
saavutuspunktide tabeli tõlgendamisel on esinenud arusaamatusi, esitada EKJL statistiku
töö hõlbustamiseks 2019.aastat puudutavad selgitused ning esitada EKJL juhatusele
kinnitamiseks 2020.aastat puudutavad dokumentide täiendus-, muudatusettepanekud
alljärgnevalt.
NSK otsus: teha EKJL statistikule ja juhatusele teatavaks NSK seisukoht, mille kohaselt
- 2019.a arvestuses maksta meisterlikkuse toetust tiitlivõistlustel osalenud
teatejooksumeeskondadele rahvusvaheliselt ning Kultuuriministeeriumi poolt alaliitudele
eraldatava noortesporditoetuste määruse järgi käibel oleva valemi järgi 2 korda üksikala
eest ette nähtud preemia jagatud 4-ga vastavalt saavutatud kohale;
- 2019.a arvestuses Balti noorte MV osalenud teatejooksumeeskondadele meisterlikkuse
toetust mitte arvestada;

- 2019.a arvestuses kohaldada Balti MV mitmevõistluse puhul meisterlikkuse eest
makstavat preemiat koefitsendiga 1,5 korda üksikala summa;
- 2019.a. klubide punktide ja rahade jaotuse arvestusse mitte arvestada EMV raames või
eraldi võistlusena peetud teatejookse, 10km maanteejooksu, ekideni. Kõik teised EMV
saavutuspunktide tabelisse kantud võistluste raames toimunud võistlused ja võistluste
kavas olnud võistlusalad kuuluvad punktide ja noortespordi rahade jaotuse arvestusse,
sh. 10000m jooks, 20 ja 50km käimine, maraton ja poolmaraton, mis on olümpiaalad
ning EMV juhendi järgi kuuluvad EMV programmi, kuid peetakse eraldi võistlusena;
- al.2020 tühistada jaotuse korrast Balti MV meisterlikkuse eest makstava preemia
arvestusest mitmevõistluse koefitsent 1,5;
- al. 2020 lisada meisterlikkuse eest arvestatava noortespordi preemiate tabeli alla
täpsustus, et tiitlivõistluste puhul arvestatakse teatejooksumeeskondade preemiat
valemiga 2xüksikala summa :4-ga/meeskonna iga liikme kohta vastavalt meeskonna
saavutatud kohale. Noorte Balti MV arvestatakse preemiat üksnes 1.koha saavutanud
teatejooksumeeskonnale ülalmainitud valemiga;
- al.2020 lisada Eesti meistrivõistluste saavutuspunktid tabeli alla selgitus, et
punktiarvestusse kuuluvad kõik tabelis märgitud võistluste kavas olevad võistlusalad,
lisaks kergejõustiku olümpiprogrammi kuuluvad võistlusalad, mis peetakse eraldiseisva
EMVna (st. maraton, poolmaraton, murdmajooks, 10000m jooks, 20km ja 50km käimine)
välja arvatud tabelis märgitud võistluste kavva või eraldiseisva võistlusena korraldatavad
teatejooksud.
13. 2021 noorte tiitlivõistluste lähetustingimused
NSK saavutuspordijuhi ettepanek: lisada alates järgnevast hooajast noorte tiitlivõistluste
lähetustingimustesse punkt, et juhul, kui noorte tiitlivõistlus toimub Eestis, pole
otstarbekas kohaldada lähetustingimustes piirangut, et noor, kes on täitnud kahe samal
hooajal toimuva tiitlivõistluse normatiivi, peab tegema valiku kumba vanuseklassi
tiitlivõistlusel ta osaleda soovib.
NSK otsus: toetada saavutuspordijuhi ettepanekut, teha otsus teatavast EKJL juhatusele.
14. Teatejooksumeeskondade koostamise põhimõtted noorte tiitli- ja rahvusvaheliste
puhul
NSK otsus: töötada välja dokument, mis sätestab noorte tiitli- ja rahvusvahelistel
võistlustel osalevate teatejooksumeeskondade koostamise põhimõtted. NSK koostab
dokumendi ning esitab selle kooskõlastamiseks, täienduste-, paranduste tegemiseks
saavutsspordikomisjonile.
Käesolev protokoll on kontrollitud ning kinnitatud kõigi NSK liikmete poolt.
Edastada käesolev protokoll: EKJL saavutusspordijuhile, EKJL saavutusspordikomisjonile,
EKJL tehnilisele komisjonile, EKJL kestvusalade komisjonile, EKJL juhatusele, EKJL
peasekretärile

