Noortespordi komisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg ja koht:
Osalesid:
Külalisena:
Protokollis:

22. mai 2020 kell 11:00 – 12:30 Zoom’i keskkonnas elektrooniliselt
Kadri Kivine, Heiko Väät, Jaak Vettik, Epp Maasik, Romet Mihkels, Kersti Viru
Peeter Randaru, Silvi Kask ja Kristel Berendsen
Kristel Berendsen

Päevakord:
1. Kalender 2020
1.1. Tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru tutvustas EKJL võistluskalendri projekti. Uuest
kalendrist tulenevalt on tõstetud Eesti Karikavõistlused ja Eesti Noorte Karikavõistlused ühele
kuupäevale – 19.07 ning aruteluks oli vastavate võistluste juhendite muutmise vajadus
vanuseklasside ja punktiarvestuse osas.
OTSUS – Vanuseklassid jäävad nii nagu varasemas juhendis, ehk täiskasvanud ja U20
vanuseklass. Punktiarvestust loetakse. 10 000m EMV distants ei lähe karikavõistluste
arvestusse ja selle eest punkte klubid ei saa.
1.2. Saavutusspordi juht Kristel Berendsen informeeris Balti meistrivõistluste võimalikest
toimumiskuupäevadest ja paikadest seoses Läti ja Leedu alaliitude olukordadega.
OTSUS – Teha Läti ja Leedu alaliitudele järgmised ettepanekud ühiste võistluste
korraldamiseks:
 U16 BMV – pakume välja 2 võimalikku kuupäeva (28 või 29.07 / 18.08) Ogre, Läti.
Kuna tegemist on ühe vanuseklassiga, siis pakume välja täisprogrammiga
võistlust.
 U18 ja U20 BMV – 1.-2. 08 Pärnu ja mõlemal vanusel täisprogramm alasid.
 Eesti alaliit saadab reedel, 22.05 Läti ja Leedu kolleegidele põhjendatud
selgitustega kirja ning online koosolek toimub esmaspäeval, 25.05.
 Kui Läti ja Leedu ei ole Eesti pakkumisega nõus, siis Eesti sooviks jääb 3
ühepäevast võistlust täisprogrammidega. (Eestile jääks U18 vanuseklassi
võistluse korraldamine)
1.3. Võistluste korraldaja Silvi Kask andis ülevaate seoses TV 10 Olümpiastarti osavõtvatele
koolidele saadetud küsimuste osas võistlussarja edasilükkamise kohta. Üldine suhtumine ja
soov on kõikidel sarjaga jätkata augusti lõpus, septembri alguses. Kalendrisse on leitud ka
kuupäevad III ja IV etappide korraldamiseks, finaali osas tehti järgmine otsus….
OTSUS – TV 10 Olümpiastarti finaal toimub 19.-20. Septembril Tartus Tamme Staadionil. Kui
Tallinna Maraton peaks ära jääma, tuuakse TV 10 finaal 1 nädala võrra varasemaks – 12.-13.
septembriks.
1.4. Arutati Eesti murdmaajooks meistrivõistluste kuupäeva (11.10) võimalikku muutmist seoses
samal nädalavahetusel toimuvate teiste jooksudega.
OTSUS – jääda kindlaks selle kuupäeva juurde. Täiskasvanute vanuseklassis võib
kestvusjooksu komisjoni ettepanekul ja soovil muuta distantside pikkust.
2. Urmas Randma kiri seoses noortele määratud piirangutega jooksudistantsidel osalemise
osas. Randma soov mitte piirata aladel osalemiste arvu.

OTSUS – sellel hooajal mitte juhendeid muuta. Sügisel võib uueks hooajaks selle teema
uuesti koosolekul avada ja arvamuse kujundada.
3. HEA LOOTUSE MÄNGUD – projekt
Peeter Randaru tutvustas uue võimaliku võistlussarja juhendit. Eesmärk - Andmaks
kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi käesoleva aasta juunikuus, mil kehtivad veel
ulatuslikud viirusetõrje piirangud korraldab Spordiürituste Korraldamise Klubi koostöös Eesti
Kergejõustikuliiduga võistlussarja
OTSUS – Idee ja algatus kiideti heaks. Kristel saadab juhendi välja komisjoni liikmetele, kelle
tagasisidet ja ettepanekuid oodatakse esmaspäevaks, 25. maiks.
4. Jaak Vettiku ettepanekud noorte meistrivõistluste korraldamiseks.
Lubada käesoleval hooajal kõigil noorte MV osalejatel startida kokku 4-l alal, soovitavalt 2 ala
päevas, jätta ära B-finaalid ning kehtestada soovituslikud osavõtunormid.
OTSUS – EMV juhendi p. 5.6. kohaseid aladest osavõtu arvu piiranguid ei muudeta. B-finaalid
jäävad. Alaliit koostab soovituslikud osavõtunormid vanuseklassidele, et treenerid saaksid
paremini langetada realistlikud otsused õpilaste Eesti meistrivõistlustele võistlema toomise
kohta. Soovituslikud osavõtunormid saadetakse treeneritele ja klubidele ning lisatakse
võistluskalendrisse vastava võistluse info juurde.

5. Muud küsimused.
 Arutati teemal U23 mitmevõistluse Eesti meistrivõistlused – kas see vanus ei
peaks/võiks osaleda koos täiskasvanutega 8.-9.augustil toimuvatel Eesti
meistrivõistlustel, arvestades, et noorte mitmevõistlusele väga lähestikku on ka Balti
meistrivõistlused, kus sportlased võivad kattuda.
OTSUS – Saavutusspordi juht suhtleb lähiajal selle vanuseklassi potentsiaalsete
sportlastega ning kaardistab ära nende võistlemise plaanid ja soovid.
 Edastati kommentaar EKJL kodulehel võistluskalendri korrastamiseks õigete
kuupäevade ja asukohtade osas.
Info sekretariaadi poolt teadmiseks võetud.

