
 

 

 

 

Eesti Staadionijooksu sari 2019 

 

Sarja eesmärk 

Sarja põhieesmärk on Eesti keskmaajooksu arendamine. Eesmärk on tuua starti kõik meie 

paremad kestusjooksjad ja pakkuda neile võimalust võistelda heas konkurentsis.  

Konkurentsi suurendamiseks kutsutakse osalejaid ka lähematest välisriikidest.  

Isiklike rekordite püüdmine ja tasavägine esikohaheitlus loovad eelduse, et Eesti 

Staadionijooksu sari aitab sportlastel tõusta kõrgemale tasemele ja pakub pealtvaatajatele 

põnevust. 

Etapid 

____________________________________________________________________________ 

25.05  

3000 m Viljandi, Sakala mängud, algus kell 15.15 

 

 

____________________________________________________________________________ 

5.06  

1000 m Tallinn, Kalevi staadion, Olav Karikose mälestusvõistlused, algus kell 18.00, 

noored (U14, U16, U18) kell 18.10, seeniorid (M40, M50) kell 19.00, sarja etapp kell 19.10 

 

____________________________________________________________________________ 

 



____________________________________________________________________________ 

19.06  

1500 m Rakvere mitmevõistluse karikavõistlused, algus kell 17.00 

 

____________________________________________________________________________ 

10.07 

800 m  Kohila pikamaajooksu sari, algus kell 19.00 

 

____________________________________________________________________________ 

31.07 

2000 m Tartu, Tamme staadion, KEVEK-i staadionijooksu sari, algus kell 19.30 

 

____________________________________________________________________________ 

Punktiarvestus ja paremusjärjestus 

Igal etapil saavad kohapunkte 20 paremat: 1. koht 21, 2. koht 19, 3. koht 18, 4. koht 17, 5. koht 

16, 6. koht 15, 7. koht 14, 8. koht 13, 9. koht 12, 10. koht 11, 11. koht 10, 12. koht 9, 13. koht 8, 

14. koht 7, 15. koht 6, 16. koht 5, 17. koht 4, 18. koht 3, 19. koht 2, 20. koht 1 punkt. 

Selleks et saada kokkuvõtlikku paremusjärjestusse, on vaja osaleda vähemalt neljal etapil. 

Igal osalejal lähevad üldarvestusse nelja etapi kohapunktid. 

Osalejad seatakse sarja kokkuvõttes paremusjärjestusse kohapunktide järgi. Juhul kui 

punktisummad on võrdsed, saab kõrgema koha jooksja, kes on saavutanud etappidel rohkem 

kõrgemaid kohti. 



Välisvõistlejad saavad konkureerida punktide ja auhindade eest nii igal etapil kui ka sarja 

kokkuvõtlikus paremusjärjestuses. 

 

Autasustamine 

Auhinnaraha pälvivad iga etapi kolm paremat meest ja naist: 1. koht 150, 2. koht 100, 3. koht 

50 eurot. 

Sarja kokkuvõttes pälvivad auhinnaraha kuus paremat meest ja naist: 1. koht 500, 2. koht 350, 

3. koht 250, 4. koht 150, 5. koht 100, 6. koht 50 eurot. 

Sarja kokkuvõttes teenivad auhinna kuni U20 vanuseklassi kolm paremat meest ja naist:  

1. koht 150, 2. koht 75, 3. koht 50 eurot. 

300 euro suurune eriauhind antakse Eesti Vabariigi meesjooksjale ja naisjooksjale, kelle 

tulemus annab Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu punktitabeli järgi kõige rohkem punkte. 

 

Iga etapi tulemused avaldatakse Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel www.ekjl.ee, ajakirja 

Jooksja jooksuportaalis www.jooksja.ee, sarja korraldavate spordiklubide Facebooki lehtedel. 

 

http://www.ekjl.ee/
http://www.jooksja.ee/

