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EESTI REKORDI JA EESTI NOORTEREKORDI STATUUT
1. Rekordite liigitus.
Rekordid jagunevad Eesti rekorditeks ja Eesti noorterekorditeks. Eesti rekordiks
on läbi aegade absoluutselt parim, või seda kordav, tulemus. Eesti
noorterekordiks läbi aegade parim, või seda kordav, tulemus vastavas
vanuserühmas. Noorterekordeid peetakse U16, U18, U20 ja U23 vanuserühmade
sportlastele. Sama liigitus kehtib ka siserekordite kohta.
2. Rekordialade nimistud.
2.1. Eesti rekordeid peetakse naistele ja meestele järgmistel aladel:
100m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 1 miil, 2000m,
3000m, 5000m, 10 000m ja 1 tunni jooks, 100/110m tõkkejooks, 400m
tõkkejooks, 2000m ja 3000m takistusjooks, 4x100m teatejooks, 4x400m
teatejooks, 100+200+300+400m teatejooks, 3x800m teatejooks (naised) ja
4x1500m teatejooks (mehed), 5000m käimine, 10 000m ja 20 000m käimine,
kaugushüpe, kolmikhüpe, kõrgushüpe, teivashüpe, kuulitõuge, kettaheide,
vasaraheide, odavise, 5-võistlus (mehed), 7-võistlus (naised), 10-võistlus, 10 km
maanteejooks, poolmaraton, maraton, ekiden, 10km, 20km ja 35km
maanteekäimine , 4x400m segateatejooks, ekiden segavõistkondadele.
2.2. Eesti noorterekordeid peetakse naistele ja neidudele ning meestele
ja noormeestele vastavates vanuserühmades järgmistel aladel:
2.2.1. U23 vanuserühm: 100m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m,
1500m, 1 miil, 2000m, 3000m, 5000m ja 10 000m jooks, 100/110m tõkkejooks,
400m tõkkejooks, 2000m ja 3000m takistusjooks, 4x100m teatejooks, 4x400m
teatejooks, 100+200+300+400m teatejooks, 3x800m teatejooks (naised),
4x1500m teatejooks (mehed), 5000m käimine, 10 000m käimine, 20 000m
käimine, kõrgushüpe, teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge,
kettaheide, vasaraheide, odavise, 5-võistlus (mehed), 7-võistlus (naised), 10võistlus, 10km maanteejooks, poolmaraton, 10km ja 20km maanteekäimine,
4x400m segateatejooks.
2.2.2. U20 vanuserühm: 100m, 200m, 300m, 400m, 600 m, 800m, 1000m,
1500m, 1 miil, 2000m, 3000m, ja 5000m jooks, 100/110m tõkkejooks, 400m
tõkkejooks, 2000m ja 3000m takistusjooks, 4x100m, teatejooks, 4x400m
teatejooks, 100+200+300+400m teatejooks, 3x800m teatejooks (naised) ja
4x1500m teatejooks (mehed), 5000m ja 10 000m käimine, kõrgushüpe,
teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge, kettaheide, vasaraheide,
odavise,
5-võistlus
(mehed),
7-võistlus
(naised),
10-võistlus,
10km
maanteejooks, 5km ja 10 km maanteekäimine, 4x400m segateatejooks.
2.2.3. U18 vanuserühm: 100m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m,
1500m, 1 miil, 2000m ja 3000m jooks, 100/110m tõkkejooks, 400m tõkkejooks,
2000m
takistusjooks,
4x100m
teatejooks,
4x400m
teatejooks,
100+200+300+400m teatejooks, 3x800m teatejooks, 3000m ja 5000m käimine,
kõrgushüpe, teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge, kettaheide,
vasaraheide, odavise, 5-võistlus (mehed), 7-võistlus (naised), 10-võistlus, 10km
maanteejooks, 5km ja 10 km maanteekäimine, 4x400m segateatejooks.
2.2.4. U16 vanuserühm: 100m, 200m, 300m, 400m, 800m, 1000m, 1500m, 1
miil ja 2000m jooks, 100/110m tõkkejooks, 300m tõkkejooks, 1500m
takistusjooks (neiud), 2000m takistusjooks (noormehed), 4x100m teatejooks,
4x400m teatejooks, 100+200+300+400m teatejooks, 3x800m teatejooks,
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3000m ja 5000m käimine, kõrgushüpe, teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe,
kuulitõuge, kettaheide, vasaraheide, odavise, 5-võistlus (noormehed), 7-võistlus
(neiud), 10-võistlus, 3km ja 5km maanteekäimine, 4x400m segateatejooks.
2.3. Eesti siserekordeid peetakse naistele ja meestele järgmistel aladel:
50m, 60m, 150m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 1 miil,
2000m, 3000m ja 5000m jooks; 50m tõkkejooks (naised), 55m tõkkejooks
(mehed), 60m tõkkejooks, 4x200m teatejooks, 4x400m teatejooks, 3000m
käimine (naised), 5000m ja 10 000m käimine (mehed), kõrgushüpe, teivashüpe,
kaugushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge, 5-võistlus (naised) ja 7-võistlus (mehed),
4x400m segateatejooks.
2.4. Eesti noorte siserekordeid peetakse naistele ja neidudele ning
meestele ja noormeestele vastavates vanuserühmades järgmistel aladel:
2.4.1. U23 vanuserühm: 50m, 60m, 150m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m,
1000m, 1500m, 1 miil, 2000m, 3000m ja 5000m jooks; 60m tõkkejooks,
4x200m teatejooks, 4x400m teatejooks, 3000m käimine (naised), 5000m ja 10
000m käimine (mehed), kõrgushüpe, teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe,
kuulitõuge, 5-võistlus (naised) ja 7-võistlus (mehed), 4x400m segateatejooks.
2.4.2. U20 vanuserühm: 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m,
1500m, 1 miil, 2000m, 3000m ja 5000m jooks 60m tõkkejooks, 4x200m
teatejooks, 4x400m teatejooks, 3000m ja 5000m käimine; kõrgushüpe,
teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge, 5-võistlus (naised) ja 7-võistlus
(mehed), 4x200m segateatejooks, 4x400m segateatejooks.
2.4.3. U18 vanuserühm: 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m,
1500m, 1 miil, 2000m, 3000m; 60m tõkkejooks, 4x200m teatejooks, 4x400m
teatejooks, 3000m ja 5000m käimine; kõrgushüpe, teivashüpe, kaugushüpe,
kolmikhüpe, kuulitõuge, 5-võistlus (neiud) ja 7-võistlus (noormehed), 4x200m
segateatejooks, 4x400m segateatejooks.
2.4.4. U16 vanuserühm: 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m,
1500m, 1 miil, 2000m ja 3000m jooks, 60m tõkkejooks, 4x200m teatejooks,
4x400m teatejooks, 3000m ja 5000m käimine; kõrgushüpe, teivashüpe,
kaugushüpe, kolmikhüpe, kuulitõuge,
5-võistlus (neiud) ja 7-võistlus
(noormehed), 4x200m segateatejooks.
2.5. Punktis 2.4 toodud rekordialade nimekirjad kehtestab, vajadusel muudab või
täiendab Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) juhatus. Nimekirjade
täiendamisel uute aladega võib EKJL-i juhatus kehtestada rekordinormi. Sel juhul
kinnitatakse uueks rekordiks esimene, kehtestatud normi ületav tulemus.
3. Rekordite kinnitamise kord.
3.1. Rekordid kinnitab EKJL-i juhatus oma korralistel koosolekutel. Rekordid
esitab juhatusele kinnitamiseks EKJLi tehniline komisjon, tuginedes välismaal
toimunud ning EKJL-i poolt korraldatud
võistluste puhul
ametlikule
võistlusprotokollile. Muude Eestis korraldatud võistluste puhul võistluste
peakohtuniku
poolt
esitatud
nõuetekohaselt
vormistatud
rekordaktile.
Vanuserühmade rekordid esitatakse kinnitamiseks ametlike võistlusprotokollide
alusel.
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3.2. Tehniline komisjon peab veenduma enne rekordite esitamist kinnitamiseks
EKJL-i juhatusele, et rekordi püstitanud sportlane vastab kõigile Rahvusvahelise
Kergejõustikuliidu (edaspidi World Athletics), võistlusmäärustes kodakondsuse
ja võistluskõlblikkuse kohta esitatud tingimustele ja, et rekordi püstitamisel
täideti kõiki World Athleticsi tehnilistes määrustes võistluspaika ja võistluste
läbiviimise korda käsitlevaid nõudeid.
3.3. Eesti rekordeid ületavad või neid kordavad tulemused kinnitatakse juhul, kui
võistleja on läbinud nõuetekohase dopingukontrolli.
3.4. Noorterekordeid arvestatakse ainult kehtivate vanuserühmade, mitte
sünnikuupäevade järgi. Kui kasutatakse samasuguseid võistlusvahendeid ning
tõkete kõrgusi, on noorema vanuserühma rekord, juhul, kui see neid ületab, ka
vanema(te) vanuserühma(de) rekordiks. Nooremas vanuserühmas vanema
vanuserühma võistlusvahendite või tõkkekõrgusega saavutatud tulemus võib olla
vanema vanuserühma (mis seda vahendit kasutab) rekordiks, kuid ei ole
noorema vanuserühma rekord raskema vahendiga või kõrgemate tõketega.
3.5. Kehtivateks noorterekorditeks U18, U20 ja U23 vanuserühmades on World
Athleticsi poolt kehtestatud kaaluga võistlusvahenditega ning tõkkekõrgustega
saavutatud tulemused, U16 vanuserühma puhul ainult antud hetkel Eesti
meistrivõistluste
juhendis
toodud
kaaluga
võistlusvahenditega
ning
tõkkekõrgustega saavutatud tulemused.
3.6. Kõik rekordid, mis on püstitatud punktides 3.4. ja 3.5. toodud nõuetele
mittevastavate
võistlusvahenditega
ja/või
tõkkekõrgustega,
loetakse
eksrekorditeks
ja
kõrvaldatakse
rekorditabelitest.
Seejuures
võetakse
tõkkejooksude ja mitmevõistluse puhul arvesse ainult rajal olevate tõkete arvu ja
kõrgust, mitte tõkkevahede pikkust ja esimese tõkke kaugust stardist.
4. Rekordipüstitajate tunnustamise kord.
Eesti Kergejõustikuliit autasustab Eesti rekordi ja Eesti siserekordi ning Eesti
noorterekordi ja Eesti noorte siserekordi püstitanud või endist rekordit korranud
sportlasi spetsiaalse meenega.

