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TV 10  OLÜMPIASTARTI  2018. a  HARJUMAA  

FINAALVÕISTLUSED 
 

JUHEND 
 

I  EESMÄRK 

1. Pakkuda Harjumaa koolides õppivatele sportlastele ning Harjumaa linnade, valdade 

spordiklubide ja huvikoolide noortegruppides harjutavatele kergejõustiklastele 

võistlemise võimalusi. 

2. Võimaldada üksikutel noorkergejõustiklastel täita nõutud normatiive, osalemaks vaba-

riiklikel TV 10 olüpiastarti sarja finaalvõistlustel. 

3. Selgitada TV 10 olümpiastarti võistlussarja Harjumaa finaalvõistluste koondarvestuse 

parimad koolid ja parimad sportlased üksikaladel. 

 

II AEG JA KOHT 

4. TV 10 olümpiastarti Harjumaa finaalvõistluste raames toimub neli võistlust: 

1. võistlused nn I etapi aladel 30.11. 2017 a Lasnamäe Kergejõustikuhallis             

                                algusega 10.00 

1. võistlused nn II etapi aladel 16.01. 2018 a Lasnamäe Kergejõustikuhallis             

                                algusega 10.00 

2. võistlused III ja IV etapi aladel 22.05. 2018 a Kose staadionil algusega 10.00 

3. võistlused mitmevõistluses    06.06. 2018 a Kuusalu staadionil algusega 11.00 

 

III OSAVÕTJAD 

5. Võistlustest lubatakse osa võtta: 

1) Harjumaa omavalitsusüksuste (Harjumaa linnad ja vallad ilma Tallinna linnata) 

territooriumil asuvate koolide võistkondadel, mis on komplekteeritud võistlustel 

osaleva  kooli õpilastest; 

2) Harjumaa omavalitsusüksuste (va Tallinn) territooriumil registreeritud 

spordiklubide ja huvikoolide noortegruppides harjutavatel üksikutel noortel; 

3) Harjumaa omavalitsusüksuste (va Tallinn) elanike registrisse kantud 

üksikvõistlejatel, kes õpivad Tallinna linna või mõne muu Eesti 

omavalitsusüksuse territooriumil asuvas koolis või kuuluvad Tallinna linna või 

mõne muu Eesti omavalitsusüksuse territooriumil registreeritud spordiklubisse.  

6. Iga sportlane võib osaleda kõikidel kavas olevatel aladel kui seda võimaldab võistluste 

ajakava.  

7. Koolide võistkondades üksikaladel võistlevate sportlaste arv ei ole piiratud.  

8. Võistkondlikult lubatakse osaleda ka osaliselt komplekteeritud koolide võistkondadel. 



9. Sõltuvalt võistluste ajakavast ja registreerunud osalejate arvust lubatakse osalema ka 

nn külalisvõistlejaid (sportlased, kes ei vasta lõige III punktis 5 toodud tingimustele). 

Nendele kehtib osavõtumaks 2,00 eurot ja nad ei kuulu autasustamisele). 

10. Vôistlused toimuvad kahes vanuserühmas: 

vanem rühm    2004 - 2005 a sündinud poisid ja tüdrukud 

noorem rühm   2006 a ja hiljem sünd. poisid ja tüdrukud 
 

IV  VÕISTLUSTE KAVA  

11. Võistluste programmi kuuluvad alad võistluste kaupa: 

    poisid                         tüdrukud 

  vanem rühm  noorem rühm vanem rühm  noorem rühm 
 

1. võistlus 60 m jooks 60 m jooks 60 m jooks 60 m jooks 

 30.11.2017 kaugushüpe kuulitõuge (2 kg) kaugushüpe 60 m tõkkejooks 
                             (5 tk/11,0 m/7,0 m/60,0 cm) 

  teivashüpe kõrgushüpe teivashüpe kõrgushüpe 

     teivashüpe 
 

2. võistlus 60 m tõkkejooks 60 m tõkkejooks 60 m tõkkejooks  

 16.01.2018 (5 tk 13.00/8.00/76,0) (5 tk  12.00/7.50/60,0) (5 tk 12.00/7.50/76.0)  

  kuulitõuge (3 kg) kaugushüpe kõrgushüpe  

  kõrgushüpe teivashüpe kuulitõug (2 kg)  

 

3. võistlus 1000 m 1000 m 600 m 600 m 

 22.05.2018  kettaheide (0,75 kg) kettaheide (0,6 kg) kettaheide (0,6 kg) kaugushüpe 

pallivise (150 g) pallivise (150 g) pallivise (150 g) pallivise (150 g) 
 

4. võistlus 9 võistlus 9 võistlus 8 võistlus 6 võistlus 

   06.06.2018 
 

 

 

V  REGISTREERIMINE 

12. Kõikide kolme võistluse kohta avaldab Harjumaa Spordiliit täpsema informatsiooni 

(ajakavad jms) hiljemalt kaks nädalat enne võistluste toimumist Harjumaa Spordiliidu 

kodulehel aadressiga www.harjusport.ee 

13. Võistluse parema korralduse huvides palume osalevatel võistkondadel teostada 

spordiliidu kodulehel koos võistluste toimumise teatega avaldatud vormi kohane arvuline 

eelregistreerimine. Võistlejate arvuline eelregistreerimine tuleb teostada võistluste 

toimumise teates avaldatud kuupäevaks. 

Registreerida saab: 

1) e-posti aadressil harju.spordiliit@harjusport.ee  

14. Muudatused ajakavas võivad tekkida prognoositud osavõtjate arvu muutumisest 

vanusegrupis. (vajadus ajakava muutmiseks selgub peale eelregistreerimist). 

15. Võistluse läbiviimisel kasutatakse osavõtjakaarte. Loetavalt täidetud osavõtjakaardid 

tuleb esitada võistluspäeval võistluspaigas. 

http://www.harjusport.ee/
mailto:harju.spordiliit@harjusport.ee


Osavõtjakaardid palume täita spordiliidu kodulehel avaldatud vormi kohaselt. Võimaluse 

korral palume kasutada paksemat paberit. 

 

VI  KOOLIDEVAHELINE ARVESTUS 

16. Koolidevaheline paremusjärjestus selgitatakse ühes grupis 

17. Koolidevahelise paremusjärjestuse määramiseks kasutatakse punktiarvestust. 

Kasutatakse TV 10 olümpiastarti 2010. a võistluste punktitabelit. 

18. Igal alal toob koolile punkte parima sportlase tulemus. Lõpliku koolidevahelise 

paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse koolil kuni 31 parima üksikala ja 4 (igas grupis 

üks) parima mitmevõistluse tulemused. 

 

VII AUTASUSTAMINE  

19. TV 10 olümpiastarti Harjumaa finaalivõistluste kõikidel etappidel autasustab Eesti 

Kergejõustikuliit võistluste programmi kuuluvatel aladel kolme paremat sportlast TV 10 

võistlussarja diplomi ja auhinnaga. Individuaalarvestuse IV – VI kohta autasustatakse 

Harjumaa Spordiliidu diplomitega. 

 

VIII MAJANDAMINE 

20. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit.  

21. Võistlejate lähetamise ja toitlustamisega seotud kulud kannavad võistlejad ise või 

neid lähetanud organisatsioonid. 

 

IX ÜLDISELT 

22. Kõik võistlejad vastutavad oma sportliku ettevalmistustaseme ja tervisliku seisundi 

eest eest ise.  

23. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu koos võistluste 

organisaatoritega kohapeal. 

24. Informatsioon telefonil 5165092 

 

 


