
 

 

World Athletics võistluskalender (WA Global Calendar) 

 

• Alates 1. jaanuarist 2023.a. tunnustab World Athletics (edaspidi 

WA) U18, U20 ja täiskasvanute vanuserühmade osas ainult enda 

võistluskalendrisse registreeritud võistlustel saavutatud tulemusi, st 

võistlus peab rahvusvahelises reitingusüsteemis omama vähemalt F-

kategooriat. Võistluste registreerimine toimub  uuel platvormil: 

https://globalcalendar.worldathletics.org/. Juurdepääs sellesse keskkonda 

on  rahvuslikel kergejõustikuliitudel ja viimastelt selleks nõusoleku saanud  

võistluste korraldajatel.  

o Võistluste registreerimine WA võistluskalendrisse on tasuline – 25€ 

iga võistluse kohta. Riikide kõik  meistrivõistlused 

registreeritakse  tasuta. 

o Oma territooriumil toimuvate võistluste WA võistluskalendrisse 

registreerimise täpse korra kehtestavad  rahvuslikud 

kergejõustikuliidud. 

o Alates 1. märtsist 2023.a. peab registreerimistaotlus jõudma WA-le   

vähemalt 60 päeva enne võistluste toimumise päeva. 

Registreerimisel tuleb esitada võistluste kavas olevate alade 

loetelu. Tõkke- ja takistusjooksus ning heitealadel loetakse iga 

vanuserühma, mis kasutab täiskasvanutest erineva kõrguse ja 

vahega tõkkeid ja takistusi või täiskasvanute vahenditest  erineva 

kaaluga võistlusvahendeid, eraldi alaks. 

o Kõik registreeritud võistlused on nähtavad WA kalendris.  

Kalendrisse kuulumine tõestab, et WA antud võistlusel saavutatud 

tulemusi tunnustab ja arvestab. 

• Tulemuste arvestamine 

o Oma võistluskalendris mitteolevatel võistlustel  saavutatud 

tulemusi, sh tiitlivõistluste osavõtunormide täitmist, WA ei 

tunnusta. Sellistel võistlustel saavutatud tulemusi ei arvesta WA  

isegi siis, kui kõik muud nõuded (kohtunike kvalifikatsioon, reeglite 

ja määruste järgimine, asukoht jne) on täidetud. 

o F tasemest kõrgema kategooriaga võistlusi registreeritakse ainult 

siis, kui need peetakse sertifitseeritud staadionil või hallis. Igast 

riigist registreeritakse kõrgema kategooria võistlusi piiratud arvul 

(Eesti kvoot 2023. aastaks on 4 võistlust).  

https://globalcalendar.worldathletics.org/


 

 

o WA võib rahvuslikelt kergejõustikuliitudelt ja korraldajatelt nõuda  

võistluse kohta täpsemat teavet ja üksikasju, sealhulgas andmeid 

kasutatud inventari, võistluste läbiviimise tingimuste ja kohtunike 

kvalifikatsiooni kohta. WA-l on õigus kehtestatud nõuete täitmise 

kohta pistelist kontrolli teha. 

o Võistlustulemused tuleb ära saata 24 tunni jooksul peale 

võistluste lõppu aadressil: statistics@worldathletics.org  

 

• Võistluste WA võistluskalendrisse registreerimise tingimused 

o Võistlustel peab olema Eesti Kergejõustikuliidu korraldusluba, st 

võistlus peab olema registreeritud EKJL-I võistluskalendris. 

o Võistluste peakohtunik, starter, fotofinišikohtunik ning referee’d ja 

vanemkohtunikud peavad omama kehtivat kohtunikulitsentsi, 

kohtunikke peab olema piisaval arvul. Võistluste korraldaja peab 

koostama ja säilitama võistlustel tegutsenud kohtunike nimekirja. 

o Inventar (ajavõtuseade, tuulemõõtur jms), võistlusvahendid ning 

võistluspaigad peavad vastama Määruses TR 2 esitatud nõuetele. 

o Ajutistel väljakutel peetavaid võistluste tulemusi arvestatakse 

ainult vastavate mõõtmiste teostamise korral ja mõõtmistulemuste  

olemasolul.  

o Maanteedel peetavate võistluste radadel peavad olema 

võistluspäeval kehtivad rahvusvahelised mõõtmissertifikaadid. 

o Täiskasvanute käimisvõistlustel peab tegutsema vähemalt 3 EA 

tasemega rahvusvahelist käimiskohtunikku. Noorte võistlustel see 

nõue ei kehti. 

 

 

Lähtuvalt uuest WA võistluskalendri süsteemist on Eesti Kergejõustikuliidu 

tehniline komisjon välja töötanud dokumendi EESTIS TOIMUVATE 

KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSTE WORLD ATHLETICSI 

VÕISTLUSKALENDRISSE REGISTREERIMISE KORD (Lisa 1), mis on heaks 

kiidetud EKJL juhatuses.  
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