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EESTIS TOIMUVATE KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSTE WORLD ATHLETICSI 

VÕISTLUSKALENDRISSE REGISTREERIMISE TÄIENDATUD KORD 

 

LUGUPEETUD  KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSTE  KORRALDAJAD! 

 

Käesolevast aastast alates tunnistab Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (World 

Athletics), edaspidi WA, ametlike võistlustulemustena ainult oma rahvusvahelisse 

võistluskalendrisse (WA Global Calendar) kantud võistlustel saavutatud tulemusi. 

Ainult WA võistluskalendrisse kantud võistlustel saavutatud tulemused pääsevad 

rahvusvahelistesse edetabelitesse, lähevad arvesse kergejõustiku 

reitingusüsteemis ja sobivad Euroopa- ja maailmarekordite püstitamiseks.  

 

Võistluste korraldajal on kolm valikut: 

1. Registreerida võistlus EKJL-i  ja  WA võistluskalendris 

2. Registreerida võistlus ainult EKJL-i kalendris 

3. Võistlust üldse mitte registreerida 

 

Esimesel juhul  lähevad kõik võistlustulemused WA rahvusvahelistesse reitingu- 

ja edetabelitesse, saab täita rahvusvaheliste tiitlivõistluste osavõtunorme ning on 

võimalik püstitada maailmajao ja maailmarekordeid. 

 

Teisel juhul lähevad võistlustulemused ainult Eesti edetabelitesse ning saab 

püstitada Eesti rekordeid ja täita Eesti meistrivõistluste osavõtunorme. 

Rahvusvahelistesse reitingu- ja edetabelites neid tulemusi ei arvestata, 

rahvusvaheliste tiitlivõistluste osavõtunorme täita, maailmajao ja 

maailmarekordeid püstitada ei saa. 

 

Kolmandal juhul on võistlustulemused mitteametlikud, neid ei arvestata Eesti 

edetabelites, Eesti rekordite püstitamisel ja Eesti meistrivõistluste 

osavõtunormide täitmisel. 

 

Välistamaks sportlaste heade tulemuste „kaotsiminekut“ tuleb WA 

võistluskalendris registreerida kõik halli- ja staadionivõistlused ning 

sertifitseeritud radadel toimuvad maanteejooksu ja -käimisvõistlused, 

kus osalevad U18, U20, U23 ja täiskasvanute vanuserühmade võistlejad.  

 

Registreerimistaotluse saab esitada ainult võistluste ametlik korraldaja. 

Selleks tuleb   Sportos kalendrikeskkonnas  täita registreerimisvorm.  Täpsed 

juhised leiate Lisast 1. 

 

Taotluse esitamisel WA kalendrisse registreerimiseks, registreerub võistlus 

automaatselt ka Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) võistluskalendrisse.  

 

Taotlus tuleb esitada võimalikult aegsasti, hiljemalt 75 päeva enne võistluste 

toimumist.  

 

Võistluste registreerimine WA võistluskalendrisse on tasuline – 25€ iga võistluse 

kohta. Tasumine toimub EKJL-i poolt esitatud arve alusel peale võistluse 

registreerimist. 

 

Taotluses tuleb esitada võistluste kavas olevate alade loetelu, mida saab 

vajadusel muuta. Erandkorras on võimalik muuta ka võistluse toimumise aega. 

Kõik sellised muudatused tuleb saata kalender@ekjl.ee e-mailile. 

 

mailto:kalender@ekjl.ee


 

 

Võistluste nõuetekohane koondprotokoll tuleb saata 24 tunni jooksul 

peale võistluse lõppu aadressile protokollid@ekjl.ee. Näidisprotokolli leiate: 

https://www.ekjl.ee/wp-content/uploads/2023/02/NAIDISPROTOKOLL.pdf  

 

Võistluste korraldajad peavad tagama WA võistlusmääruste ning 

võistluspaiku, jooksu- ja käimisradu ning kohtunike kvalifikatsiooni 

käsitlevate nõuete täitmise kõigil WA ja EKJL-i võistluskalendrisse 

kantud võistlustel. Põhilised nõuded leiate Lisast 2. 

 

LISA 1 

Võistluste registreerimine WA ja EKJL-i võistluskalendrisse 

 

Võistluste registreerimistaotlusi saab sisestada läbi veebilehe is.sportos.eu 

Võistluste registreerimistaotluste sisestamise juhend: 

https://is.sportos.eu/help/ekjl/ 

Konto loomise juhend:  

https://is.sportos.eu/help/ekjl/Sportos_IS_konto_loomine.mp4 

Võistluse lisamine kalendrisse: 

https://is.sportos.eu/help/ekjl/sportos_ekjl_kalendrisse_lisamine.mp4 

Probleemide korral võtke ühendust Sportose meeskonnaga: info@sportos.eu,  

mob 5655635 

 

LISA 2 

Võistluspaikadele ja kohtunike kvalifikatsioonile kehtivad nõuded. 

 

1. Võistluste peakohtunik, starter, fotofinišikohtunik ning referiid ja 

vanemkohtunikud peavad omama kehtivat kohtunikulitsentsi, kohtunikke peab 

olema kavas olevate alade läbiviimiseks piisaval arvul. Võistluste korraldaja peab 

koostama ja säilitama võistlustel tegutsenud kohtunike nimekirja. 

2. Inventar (ajavõtuseade, tuulemõõtur jms), võistlusvahendid ning 

võistluspaigad peavad vastama Määruses TR 2 esitatud nõuetele. F-kategooria 

võistluste puhul peavad staadionid ja hallid omama kehtivaid 

mõõdistusdokumente, kõrgema kategooria võistluste puhul WA sertifikaati. 

3. Ajutistelt rajatud võistluspaigad peavad olema vahetult enne võistluste 

toimumist pädeva maamõõtja poolt mõõdistatud.  

4. Maanteejooksu ja –käimise rajad peavad olema võistluspäeval kehtivat 

rahvusvahelist mõõtmissertifikaati.  

5. Täiskasvanute käimisvõistlustel peab tegutsema vähemalt 3 EA tasemega 

rahvusvahelist käimiskohtunikku. Noorte võistlustel see nõue ei kehti. 

 

Täiendav teave: tehnilinekomisjon@ekjl.ee   
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