EV 100 Staadionijooksud 2018
JUHEND
1

Sarja eesmärk

Sarja eesmärgiks on Eesti keskmaajooksu arendamine. Keskmaajooksus on oluline konkurents. Sarja
eesmärk on tuua kõik meie paremad ja lisaks ka mõned võrdväärsed väliskonkurendid kokku, et joosta
kiireid aegu ja pakkuda vaatemängu publikule
2 Etapid:
16.05 Kohila – 3000m
(Kohila SJ etapp)
03.06 Tartu – 1500m
(G. Sule MV õhtumiiting)
27.06 Kohila - 800m
(Kohila SJ etapp)
18.07 Viljandi – 2000m
(VAK Staieri SJ etapp)
29.07 Tallinn -5000m
( EMV)
19.08 Pärnu – 1000m
(Rannastaadioni õhtumiiting)
3 Punktiarvestus ja autasustamine
•

Üldarvestusse lähevad 4 etapi kohapunktid, milles peab sisalduma vähemalt 1 pikk distants (3000m või
5000m)

•

Igalt etapilt saavad kohapunkte 10 paremat: 1.koht 11, 2. koht 9; 3.koht-8.....10.koht-1p.
Üldparemusjärjestus arvestatakse kohapunktide summana

•

Etapi auhinnaraha makstakse üldparemusjärjestuse alusel (kaasa arvatud välisvõistlejad).
Etapipunkte arvestatakse ja sarja üldarvestuses konkureerivad EKJLi litsentsi omavad sportlased

•

Iga etapi 3 paremat meest ja naist autasustatakse rahalise preemia ja esemelise auhinnaga. Etapi
auhinnaraha täissumma makstakse juhul,kui tulemus ületab 1000 IAAF punkti, vastasel juhul 50% summast
(punktitabeli 1000p. tulemused all)

•

Koondarvestuses autasustatakse rahaliste auhindadega 6 paremat naist ja meest saavutatud
kohapunktide alusel ning parimat U20 vanuseklassi naist ja meest.

•

Auhinnarahad sarja kokkuvõttes: 1.koht- 750eur; 2.koht-500eur; 3.koht-350eur; 4.koht- 250 eur; 5.koht
150eur; 6.koht-100 eur. Parim U20 mees- ja naisjooksja- 300eur
Etappide tulemused ja üldseis iga etapi järel kajastatakse EKJLi kodulehel „tulemused“ rubriigis

•

EV100 noortejooksu sari
Lisaks on neljal etapil kavas noortejooksud (arvestuses U16 vanuseklass, startida võivad U14 ja U16
vanuseklassi noored, eraldi poisid ja tüdrukud):
•
•
•
•

9.05 Viljandi – 1500m
3.06 Tartu – 1000m
27.06 Kohila – 800m
18.08 Pärnu – 600m

Iga etapi kolme paremat poissi ja tüdrukut autasustatakse esemelise auhinnaga.
Lisa1: punktitabeli tulemused 1000p:
800m
1000m
1500m
2000m
3000m
5000m

MEHED

NAISED

1.50,93
2.23,60
3.48,17
5.13,87
8.09,71
14.00,02

2.09,43
2.48,20
4.26,82
6.05,55
9.32,42
16.27,51

