JUHEND
Eesti Spordiseltsi Kalev Lahtised meistrivõistlused kergejõustikus

Eesmärk:



populariseerida kergejõustikku;
selgitada välja 2018.a Kalevi
vanuseklassides.

meistrid

kergejõustikus

noorte

ja

täiskasvanute

Aeg ja koht:
02.06.2018 Türi linna staadion, Tolli tn 51, Järvamaa.
Võistluste korraldajad:
Eesti Spordiselts Kalev ja Kaitseliidu Järva malev.
Eelülesandmine:






võistlejate ja võistkondade eelülesadmine toimub hiljemalt 29.05.2018 e-posti aadressil
henri@eestikalev.ee
eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus nimeliselt võistlusklasside
kaupa, toitlustamise soov, saabuvate inimeste üldarv ning pendelteatejooksu osalussoov.
LISA 1;
võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed (vt
LISA 2) võistluse korraldajale;
eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlema ei lubata.

Osavõtjad ja võistlusklassid:
U20 ja U16 noored - Eesti Spordiseltsi Kalev liikmesklubide noorsportlased.
Mehed ja naised - Kalevi lahtised meistrivõistlused on avatud kõikidele soovijatele.
Võistlusklassid:
Noormehed nooremad
Noormehed vanemad
Neiud nooremad
Neiud vanemad
mehed
naised

U16
U20
U16
U20

(sündinud 2003 ja hiljem)
(sündinud 1999 - 2002)
(sündinud 2003 ja hiljem)
(sündinud 1999 - 2002)
(sündinud 1998 ja varem)
(sündinud 1998 ja varem)

Võistlustingimused ja tulemuste arvestus:
1. Võistlused on individuaalsed ja võistkondlikud.
2. Võistlused toimuvad Eestis kehtivate IAAF võistlusmääruste järgi.
3. Kui 100 meetri jooksus osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis toimuvad
eeljooksud, millest 8 paremat pääsevad finaaljooksu.
4. Finaalist välja jäänud sportlased reastatakse eeljooksu aegade põhjal.

5. Kui kuulitõukes, kaugushüppes või palliviskes osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8
sportlast, siis 8 paremat sportlast saavad finaalis kolm lisakatset.
6. Pendelteatejooksu võistlusel on lubatud teha muudatusi 10 minutit enne jooksu algust
võistkondade koosseisus ja etappide läbimise järjekorra kohta.
7. Võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevate ja Eesti Spordiseltsi Kalev liikmesklubide
noorsportlaste võistkonnad.
8. Igal klubil on õigus esitada kuni 3 võistlejat ühe ala kohta.
9. Võistleja saab osaleda ainult ühes vanuseklassis, mis on märgitud ülesandmislehel.
10. Noorte võistluste arvestus on ainult Kalevi liikmesklubide vaheline. Täiskasvanute
arvestuses toimuvad Kalevi lahtised meistrivõistlused kus osaleda võivad kõik soovijad.
11. Kohapunkte saab igal individuaalalal alljärgnevalt:
I koht – 10 punkti, II koht – 8 punkti, III koht – 6 punkti, 4. koht – 5 punkti,
5. koht – 4 punkti, 6. koht – 3 punkti, 7. koht – 2 punkti, 8. koht – 1 punkt.
12. Pendelteatejooksus võistkonna koefitsient 3,0.
13. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha võistkond, kellel on arvuliselt enim esimesi
kohti.
14. Korradajad ei vastuta võistlejate tervisliku seisundi eest. Sportlane vastutab et tema terislik
seisund lubab võistelda ning võimalusel esitab selle kohta ka arsti tõendi!

Võistlusalad:
Noormehed/Neiud nooremad U16 - 100m, kaugushüpe, pallivise, 1500m,
pendelteatejooks.
Noormehed/Neiud vanema U20 - 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 1500m,
pendelteatejooks.
Mehed/Naised – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 1500m.




1500 m jooksus peetakse kohe finaaljooksud.
Väljakualadel on igal võistlejal kolm katset millele lisanduvad finaali jõudes 3lm lisakatset.
Pendelteatejooksus kuulub võistkonda 5 neidu ja 5 noormeest, vanus ei ole
reglementeeritud. Avavahetust peab jooksma neiu ja viimast vahetust noormees. Jooks
toimub staadionimurul ning naelkingade kasutamine on keelatud.



Kuulitõuge:
Noormehed U20
Mehed

6kg
7.26kg

Neiud U20
Naised

Võistluste ajakava:
10.00 – 10.30
10.35 – 10.45
10.50
11.00
11.05
11.15
11.40
12.00

võistkondade saabumine ja mandaat
võistkondade esindajate nõupidamine
võistluste avamine
võistluste algus
10x60m pendelteatejooks
100m mehed/U20/U16
100m naised/U20/U16
kaugushüpe naised/U20/U16

4kg
4kg

12.00
12.00
13.00 – 15.00
14.00
14.00
14.00
15.45
16.00
16.30

kuul mehed/U20
pallivise noormehed U16
lõuna
kaugushüpe mehed/U20/U16
kuul naised/U20
pallivise U16
1500m naised/U20/U16
1500m mehed/ U20/U16
Võistluste lõpetamine ja autasustamine (kellaaeg orienteeruv,
sõltub osalejate arvust).

Võitjate selgitamine:





selgitatakse välja individuaalsed meistrid oma vanuseklassides ja noorte võistkondlik
paremusjärjestus (U20+U16);
võistkondlikus arvestuses läheb arvesse iga vanuseklassi 8 paremat individuaalset ja 2
pendelteatejooksu tulemust;
lõplik paremusjärjestus selgub saadud punktide summeerimisel;
võistkonnal on maksimaalselt võimalik koguda 220 punkti: individuaalaladega 16x10
punkti, pendelteatejooks 2x30 punkti.

Autasustamine:




kõikidel võistlusaladel iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse Kalevi
meistri medali ja diplomiga;
kolme paremat võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega;
võistlustel parima tulemse teinnud noormeest ja neidu tunnustatakse eriauhinnaga.

Üldiselt:



Võistluste lähetuskulud kannab osaleda sooviv klubi või võistleja ise.
Jooksudel käsiajavõtt, lisaks tuulemõõtja k.a. kaugushüpe.

Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade
Protestikomisjoni
kuuluvad
peakorraldaja,
võistluste
vanemkohtunik.

lõppu protestikomisjonile.
peakohtunik,
võistlusala

Parimate võistlejate autasustamine toimub vahetult peale võistlusala lõppu.

Henri Riska
Eesti Spordiselts Kalev
+372 5802 6523
henri@eestikalev.ee
www.eestikalev.ee

