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Rukkilillemängude 
juhend 

 
1. Rukkilillemängude korraldaja on Eesti Kergejõustikuliit (EKJL). 
 
2. Rukkilillemängude juhendi kehtestab ning võistluste läbiviimise 
aja ja koha määrab EKJL-i juhatus. Juhendi täitmine on kõigile 
Rukkilillemängude läbiviijatele ja osavõtjatele kohustuslik. Juhendiga 
määratlemata või mitmeti tõlgendatavate küsimuste lahendamine 
võistluste ajal kuulub võistluste peakohtuniku, tehnilise delegaadi ja 
EKJL-i esindaja pädevusse. 
 
3. Osavõtutingimused. Rukkilillemängudest võivad rangelt oma 
vanuserühma arvestuses osa võtta kõik WA Määruse ER3 kohaselt 
võistluskõlblikud sportlased. Eesti sportlased peavad omama EKJL-i 
kehtivat litsentsi, välismaa sportlased peavad maksma EKJL-i poolt 
kehtestatud osalemistasu. Kõik osavõtjad peavad tasuma EKJL-i poolt 
kehtestatud stardimaksu. 
 
4. Väljaspool arvestust tohivad koos U18 vanuserühmaga võistelda 
ainult U20 vanuserühma sportlased, kes kuuluvad Eesti möödunud 
sisehooaja ja käimasoleva välishooaja koondedetabelis 10 esimese 
hulka. Väljaspool arvestust osalemiseks tuleb taotleda EKJL-i 
saavutusspordi juhi luba. Väljaspool arvestust osalevad sportlased 
saavad kasutada oma vanuserühma tõkkeid ja võistlusvahendeid. 
Jooksualadel saavad nad osaleda ainult eeljooksudes, kaugus- ja 
kolmikhüppes, kuulitõukes, ketta- ja vasaraheites ning odaviskes 
sooritada kuni 3 katset. 
 
5. Aladest osavõtu piirang. U14 vanuserühma võistlejad tohivad 
osaleda kuni 2 alal, U16 ja U18 vanuserühma võistlejad kuni 3 alal 
päevas. U14 ja U16 vanuserühmades ei tohi võistleja osaleda rohkem, 
kui ühel 800 m või pikemal jooksu- või käimisalal päevas. 

Märkus: Käesolevate osavõtupiirangute rikkumisel tühistatakse võistleja 
tulemus aladel, millel osalemine kehtestatud piiranguid ületas. 
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6. Rukkilillemängudest osavõtuks tuleb hiljemalt neljandal 
võistluseelsel päeval esitada vormikohane e-ülesandmine. 
 
7. Võistlusriietus ja –jalatsid. Keelatud esemed. Isiklikud 
võistlusvahendid. Võistlejate riietus ja jalatsid peavad täielikult 
vastama WA määruste ning regulatsioonidega kehtestatud nõuetele. 
Mobiiltelefonide, pleierite, raadiote jms kaasavõtmine võistluspaika ja 
seal kasutamine on keelatud. Isiklikke võistlusvahendeid (kuulid, kettad, 
odad, vasarad) võetakse kontrollimiseks vastu kuni 1,5 tundi enne 
vastava ala ajakavajärgset algust ja ainult juhul, kui sama tüüpi ja marki 
vahendit korraldajate võistlusvahendite nimekirjas pole. Igalt võistlejalt 
võetakse kontrollimiseks vastu kuni kaks võistlusvahendit ala kohta. 
 
 
8. Võistluste läbiviimine. Algkõrgused, lati tõstmise kord, 
kolmikhüppe pakkude kaugused maandumiskastist, tõkkevahed ja –
kõrgused ning võistlusvahendite kaalud vastavad Eesti meistrivõistluste 
juhendi punktis 7 toodule. 100 m jooksus ja 80/100/110 m tõkkejooksus 
peetakse eeljooksud ja finaaljooks, ülejäänud jooksualad toimuvad 
aegadele. Kaugus-ja kolmikhüppes, kuulitõukes, ketta- ja vasaraheites 
ning odaviskes saavad kõik võistlejad sooritada 3 katset, misjärel 8 
paremat saavad sooritada veel 3 katset. Peale 3. katset toimub 
võistlejate regrupeerimine. Kõrgus- ja teivashüppes esikoha 
selgitamiseks lisavõistlusi ei peeta.  
 
9. Autasustamine. Iga ala kolme esimest autasustatakse 
Rukkilillemängude medalitega. 
 
10. Rahastamine. Rukkilillemängude korraldus- ja läbiviimiskulud 
kannab EKJL. Võistlejate lähetuskulud kannavad nende klubid või 
võistlejad ise. 
 
11. Rukkilillemängude kavas olevad alad: 
 
U14 tüdrukud ja poisid: 100 m, 200 m, 400 m ja 800 m jooks, 80 m 
ja 200 m tõkkejooks, 2000 m käimine, kaugushüpe, kolmikhüpe, 
kõrgushüpe, teivashüpe, kuulitõuge, kettaheide, vasaraheide ja 
odavise; 
U16 neiud ja noormehed: 100 m, 200 m, 400m, 800 m ja 1500 m 
jooks, 100/110 m ja 300 m tõkkejooks, 1500 m takistusjooks, 3000 m 
käimine, kaugushüpe, kolmikhüpe, kõrgushüpe, teivashüpe, kuulitõuge, 
kettaheide, vasaraheide ja odavise; 
U18 naised ja mehed: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m ja 1500 m jooks, 
100/110 m ja 400 m tõkkejooks, 2000 m takistusjooks, 5000 m käimine, 
kaugushüpe, kolmikhüpe, kõrgushüpe, teivashüpe, kuulitõuge, 
kettaheide, vasaraheide ja odavise. 


