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1. Kestvusjooksu komisjoni moodustamine 

 

Toomas Tarm teeb ettepaneku kestvisjooksu komisjoni moodustamiseks, mis 

võiks kokku saada vähemalt paar korda aastas ja kuhu kuuluksid erinevate 

kestvusjooksu valdkondade esindajad.  Kindlasti on kaasatud ka kõik teised 

huvilised, kes ümarlaudadel on osalenud. 

 

Ettepanek tehti: 

 Toomas Tarm – nõus 

 Liina Tšernov – nõus 

 Urmas Randma – nõus 

 Ille Kukk – nõus 

 Mati Lilliallik – nõus 

 Janek Oblikas - nõus 

 Margus Pirksaar/Einar Kaigas (üks neist) – nõus 

 Harry Lemberg – nõus 

 Mart Einasto – nõus (EKJL juhatuse ettepanek lisada) 

 



2. Ülevaade kestvusjooksust maailmas ja Euroopas. 

Toomas Tarm esitab enda poolt ettevalmistatud presentatisooni, kus toob välja 

statistilised numbrid ja olukorra 2017. aasta hooaja näidete põhjal riikide 

edukuse ja languse osas, edu alused, edetabelite versus tiitlivõistluste tulemuste 

suhte.   

2018 – 2019 Eesti koondise väljavaated – nimed, kellega saab arvestada. 

       U18 – Kristjan Otlot 

       U20 – Karel-Sander Kljuzin 

       U23 – Rasmus Kisel, Mark Abner, Deniss Šalkauskas, Leonid Latsepov 

      Täisk.- Liina Tšernov, Jekaterina Parjuk, Kaur Kivistik, Andi Noot, Raimond 

                 Valler, Roman Fosti, Tiidrek Nurme, Kaia Lepik, õed Luiged. 

 

U18, U20 ja U23 vanuseklassides naiste ja tüdrukute seis väga kehv. Tüdrukud 

valivad paraku otsustavatel hetkedel hariduse ja teised erialad. 

Kas panna nimekirja ka Luna-Aleksandra Lagoda?  Ümarlaua ühine seisukoht, et 

kindlasti mitte! 

2018 tiitlivõistlused:  24.03 – Poolmaratoni MM 

                               16-17.06 – Balti meistrivõistlused 

                               6-12.08 – Euroopa meistrivõistlused 

                               9.12 – Murdmaajooksu EM 

OTSUS/ETTEPANEK: Saata kõikide vanuseklasside Balti meistrivõistluste 

koondiste kandidaatidele (1- 4 numbrid) peale talviseid Eesti meistrivõistluseid 

kiri, kus teavitatakse sportlast, et ta on vastava võistluse koondise kandidaat.  

See on paljudele sportlastele suureks motivatsiooniks ning aitab sportlasel ja 

tema treeneril ettevalmistust ning võistluseid paremini planeerida.  Kirja koopia 

saadetakse nii klubisse, treenerile kui sportlasele.  

          

Kas oleks üldse mõtet ja võimu/oskuseid meil midagi teha selleks, et kõik 

tahaksid osaleda Balti meistrivõistlustel.  Tõdeti, et palju oleneb treenerist – 

milline on tema hoiak.  

Jõuti küsimuseni, et miks kaotas EKJL ära klubide rahad, mis kunagi olid. (10 

klubi aastas – u. 27 000€) 

OTSUS/ETTEPANEK: Küsida alaliidult, miks lõpetati klubide motiveerimine? Kas 

ei võiks seda uuesti alustada?  

Kuidas on klubidel võimalus motiveerida oma täiskasvanud sportlaseid? Eesmärk 

võiks olla, et  murdmaajooksu EM’il oleks rohkemal arvul sportlastel valmisolek 

ja soov seal osaleda. Jooks on lihtsam, meil jõutud liiga teooriasse. Ja miks 

räägime üldse EM’ist, kui me ei saa neid kohale isegi Eesti karikavõistlustele?   

Selles osas saavad ainult Klubid ise midagi ette võtta. Kui klubi on investeerinud 

sportlasesse, peaks ta nõudma ka sportlase võistlustel osalemis. Jällegi tõdeti 

fakti, et asi algab treenerist.  Kui treener väärtustab võistlust, ajab ta ka 

sportlase välja. 

OTSUS/ETTEPANEK: Alaliit võiks panustada rohkem – murdmaajooksu 

karikavõistlustel võiks autasustada ikka kolme paremat + väikesed stiimulid. 

 



Urmas Randma: Alaliit võiks kolme parema klubi esindajad lähetada 

Murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustele. (ostes neile lennupiletid näiteks ja 

kohapealse kulu kataksid klubid ise)  

Ille Kukk: Samuti võiks uuesti kavva võtta lühemad distantsid Eesti 

karikavõistlustel.  

Toomas Tarm: Lisaks toimuvad 10 000m Euroopa karikavõistlused ja 

põhjamaade meistrivõistlused, kus ei ole norme, aga võiksime oma sportlaseid 

siiski lähetada, sest see oleks ju ka sportlase otsene toetus.  Alaliidu poolne 

valmisolek neile võistlustele lähetada on olnud olemas, pole olnud soovijaid või 

on loobutud viimasel hetkel. 

3. Staadionijooksu arendamine. Kavandatava staadioni seeriavõistluse 

juhendi ja eelarve koostamine. 

Toomas Tarm tutvustas ümarlauale SK Jooksupartneri (Einar Kaigas ja Margus 

Pirksaar) uut kestvusalade seeriajooksu ideed. 

Võiks olla suve jooksul 7 etappi, millest arvesse läheb näiteks 5.  Kohalike 

korraldajatega teha kokkulepped kalendri ja alade osas. Samuti kuidas 

punktisüsteem toimiks ning millised oleksid auhinnad/preemiad? 

Kust leida vahendid? EKJL? SÜKK? Maratonitiim? Uued toetajad? Kultuurkapital? 

Kes veab seda projekti?  

Kõik korraldajad teevad oma piirkonnas oma seeriajooksu, sentraalne 

korraldamine puudub. 

Mati Lilliallik on aastaid sarnast asja vedanud – BigPank Kuldliiga ja teiste 

nimede alt... Kui vaadata toonaseid protokolle, siis luubiga leiab eestlasi. Kui 

leiamegi projektile sponsori, siis sponor nõuab ka väljundit (staadion peab 

viisakas välja nägema, kohtunikud + reeglid, pressiteated jne.) 

Esimesel aastal saaks ehk väiksema eelarvega hakkama – iga kohalik korraldaja 

katab oma korralduskulud ise, katusorganisatsioon kataks üldkulud. 

Kas omavalitsustel oleks huvi panustada? Kes võiks olla sponsoritest huvitatud? 

Meil peaks olema projekt, millega sponsorite ja omavalitsuste juurde läheme. 

Kohilal on kindlasti huvi ühe suurema võistluse vastu.   

Mati Lilliallik on põhimõtteliselt nõus asja vedama, kui treenerid ja klubid võtavad 

vastutuse ja toovad oma sportlased võistlema. 

Toomas Tarm paneb kokku pakkumise, millega Mati Lilliallik võimalike sponsoreid 

külastama läheb. 

Kevadel tuleb teha nimeline eelregistreerimine (nagu rahvusvahelistel võistlustel) 

koos rahalise deposiidiga. 

Meedia jaoks ei piisa vaid kahest jooksust – see ei ole atraktiivne. Juures peaks 

olema muud fun’i. 

 

OTSUS/ETTEPANEK:  

2018 võimalikud etapid ja distantsid –  

 16.05 Kohila – 3000m 

 31.05 Tallinn – 800m 

 03.06 Tartu – 1500m 

 18.07 Viljandi – 2000m 

 18.08 Pärnu – 1000m 

 



Idee, et seeriajooksudel võiks olla ka noorte jooks (U14 ja U16 vanuseklassidele) 

 9.05 Viljandi – 1500m 

 3.06 Tartu – 1000m 

 8.08 Kohila – 800m 

 18.08 Pärnu – 600m 

Noortes autasustatakse hooaja lõpus vanuseklassi kolme paremat ja kõikidel 

etappidel osalenud noorte vahel pannakse välja loosiauhinnad. 

 

Mati Lilliallik annab jõuludeks teada, kas suudab sponsori leida. 

Toomas Tarm suhtleb kõikide klubide ja treeneritega ning teeb Mati Lilliallikule 

slaidid projekti ideest. 

Peame mõtlema sarjale nime! 

 

4. Nõmme seeriajooksu etapid ja alad 

 

Nõmme seeriajooksu peakorraldajale Toomas Klasenile tehakse ettepanek 

järgmiste etapiaegade ja alade osas: 

 

1. etapp – 31.05 – 800m + 3000m tak.  

2.  etapp – 7.06 – 3000m 

3. etapp – 13.07 – 10 000m + miil 

4. etapp – 19.07 – 1500m 

5. etapp – 16.08 – 5000m 

 

5. Võimalikud tegevused noorjooksjate toetamisel 

 

OTSUS/ETTEPANEK: Korraldada 2018 kevadel, aprilli lõpus 5-7 päevane 

noortekoondise laager.  Esimene eelistus koha osas on Jõulumäe, teisena 

Kääriku.  Kaasata U16, U18, U20 ja U23? vanuseklasside parimad noored.  Täpse 

nimekirja paneb kokku kestuvjooksu komisjon.    

 

Ettepanek alaliidule katta kahe laagrit korraldava treeneri kulud 100% ulatuses 

ning 50% kõikide sportlaste kuludest. Teise 50% sportlaste kuludest  katab kas 

sportlase klubi või sportlane. (Toomas teeb esialgse eelarve esitamaks alaliidule) 

 

 

* Lõpetuseks Mart Einasto: Mis teeks jooksu populaarsemaks? Peaksime ise selle 

välja mõtlema. Üleskutse edaspidiseks laiemaks aruteluks jooksu 

poulariseerimiseks, meedia kaasamiseks jne. 

 

   

 


