
Noortespordi komisjoni koosoleku protokoll 
Koosoleku toimumise aeg: 24. september 2021, kell 10:00 – 11:30 

Koht: Eesti Kergejõustikuliit ja ZOOM keskkonnas 

Koosoleku protokollija: Kristel Berendsen 

Osalesid:  Kristel Berendsen, Kersti Viru, Jaak Vettik, Romet Mihkels, Kadri Kivine, Harry 

Lemberg ja Kerli Järve 

 
PÄEVAKORD: 

1. 2022 EKJL võistluskalender 

Arutelu tehnilise komisjoni poolt esitatud 2022 aasta kalenderprojekti üle.  

• Suur huvi ja soov on tagasi tuua Rukkilillemängud U14, U16 ja U18 vanuseklassile, 
et neil oleks nii öelda „peaproov“ enne Eesti meistrivõistluseid.  Võistlused 
peavad toimuva kalendri mõttes õigel ajal, siis on ka osalejaid palju.   Võib 
rakendada kõiki EKJL poolt korraldatavate võistluste reegleid osavõtutasude osas.   
Teha juhatusele ettepanek taaselustada Rukkilillemängud. 2022 aastal võiksid 
need toimuda 29.-30. juunil Võrus. 

• TV10 Olümpiastarti formaat – Võiks kokku kutsuda kõiki osapooli hõlmava 
ümarlaua, et arutada tuleviku ja võimalike muudatuste üle.  50 aastat on 
korraldatud enamvähem ühtmoodi.  Soov oleks kaasajastada nii reglement kui 
punktitabelid, kuna võistlusvahendid on jooksvalt muutunud.  Kaasata ka 
Koolispordiliit Gerd Kanteri eestvedamisel.  

• Balti Meistrivõistlused/Presidendi Karikas – võiks alati jääda juuli lõppu, augusti 
algusesse, et paremini sobituda rahvusvahelise võistluskalendriga ja oleks toetav 
võistlus tiitlivõistlusteks kvalifitseerumisel.  Leppida see kokku Balti 
kergejõustikuliitude kohtumisel. 

• Korraldada eraldi 2022 aasta Eesti karikavõistlused noortele (U18) ja 
täiskasvanutele.  Toimuks kaks ühepäevast võistlust. Ajakavade puhul arvestada 
võimalike sportlaste mitmel alal osalemist kui üritatakse tiitlivõistluste norme. 
Noorte võistlus jätta juuni algusesse 12.06, täiskasvanute EKV võiks toimuda 
näiteks 23.07. 

• Arutelu teemal kas Rakveres peab ikka noorte EMV korraldama neljal järjestikusel 
päeval?  Oli nii poolt kui vastuargumente aga ühtegi head lahendust mis kõigile 
sobiks ei ole.  Kui taaselustatakse Rukkilillemängud 29.-30. juunil, siis sobib ka 
noorte EMV korraldada 4 päeva järjest – 11.-14.07.  Kui Rukkilille ei toimu, siis 
ühe variandida võiksid U14 ja U16 Eesti meistrivõistlused toimuda 29.-30.06. 

• Pakkuda välja TÜ ASK’ile, et Martin Kutmani mälestusvõistlused toimuksid 
10.02.2022 (teise variandina 3.02) ja Gustav Sule mälestusvõistlused 2.06.2022 
(teise variandina 27.05) 

• Teatejooksude EMV ettepanek korraldada 4.06 kas Käärikul või Jõhvis. 

• U18 ja U20 BMV pakume Lätile ja Leedule, et korraldataks 16.-17.07, mitte 15.-
16.07, et oleks 1 päev rohkem vahel EMV’l ja BMV’l. 

• U16 BMV pakume 20 või 21.07 – Jõhvis, et need kes lähevad EYOF, saaksid 
kenasti võisteldud ja jõuaks koju tagasi. 



• Murdmaa BMV teeme ettepaneku korraldada koolivaheaja alguses, ehk 
22.10.2022  

• Murdmaa jooksude EMV, EKV ja BMV jaoks on 3 baasi:  Elva, Järvakandi ja 
Jõulumäe.  Ettepanek võiks olla, et toimub võistluste saamise osas sarnane 
rotatsioon nagu on Balti meistrivõistlustega.  Arvati, et Balti MV sobiks Eestis 
korraldades kõige paremini Jõulumäe Spordikeskusesse. 

• Harry Lemberg palus protokollida, et tema ei poolda, et noorte Eesti 
mitmevõistluse meistrivõistlused toimuvad augusti kuu alguses samal ajal U20 
MM’iga. Et MM’il osalevatel sportlastel võetakse võimalus ka Eesti meistriks tulla 
mitmevõistluses.    Selle ideega ei tulnud ükski teine komisjoni liige aga kaasa, 
sest kalendris pole ühtegi muud loogilist kohta millal need võistlused korraldada.  
Augusti lõpuni ei ole võimalik noori ainult 1 mitmevõistluse pärast trennis hoida. 
 

NSK otsus: esitada tehnilisele komisjonile omapoolsed ettepanekud 2022 
võistluskalendri osas.  

 


