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Hakatakse korraldama C-klassi meistrivõistlusi

C-klassi üksikalade meistrivõistlused peetakse suvel ja talvel ühepäevastena,
mitmevõistluse
meistrivõistlused
kahepäevasena
koos
teiste
vanuseklasside
mitmevõistluse meistrivõistlustega.
Üksikalade meistrivõistluste kavas on talvel: 60 m, 200 m, 600 m (T) ja 800 m (P) jooksud,
60 m tõkkejooks, 2000m käimine, kaugus-, kõrgus- ja teivashüpe ning kuulitõuge.
Suvel: 100 m, 200 m, 800 m (T) ja 1500 m (P) jooksud, 80 m tõkkejooks, 4 x 100 m
teatejooks, 3000 m käimine, kaugus-, kõrgus- ja teivashüpe, kuulitõuge, kettaheide ja
odavise.
Üks võistleja tohib osaleda kuni 2-l alal, suvel lisaks ka teatejooksus.
Mitmevõistluse kavas on tüdrukutel: kõrgushüpe, 80 m tõkkejooks, odavise, kaugushüpe,
kuulitõuge ja 600 m jooks; poistel: kõrgushüpe, 80 m tõkkejooks, kettaheide, odavise,
kaugushüpe ja 600 m jooks. Mitmevõistluses kasutatakse TV 10 Olümpiastarti
punktitabelit.
C-klassi meistrivõistluste kavas mitteolevatel aladel on võimalik EKJL-i saavutusspordi juhi
nõusolekul võistelda B-klassi meistrivõistlustel. Vastav taotlus tuleb esitada vähemalt 10
päeva varem.
C-klassis kasutatavate võistlusvahendite kaalud ning tõkete kõrgused ja rajalepaigutamise
kord ning algkõrgused ja lati tõstmise kord on toodud Eesti meistrivõistluste üldjuhendi
punktis 7.


Muudatused noorsooklassi meistrivõistluste läbiviimisel

Noorsooklassi meistrivõistlustel kavas olevad alad on viidud vastavusse absoluutklassi
meistrivõistluste aladega.
Talvel on kavas: 200 m ja 400 m jooksud, meeste 1500 m jooks ja naiste 3000 m jooks.
Suvel: naiste 5000 m jooks ja 3000 m takistusjooks, naiste 10 000 m ja meeste 20 000 m
käimine. Noorsooklassi meistrivõistlused käimises peetakse koos absoluutklassi
meistrivõistlustega. Taastatakse noorsooklassi arvestus poolmaratoni meistrivõistlusteks.
Võistlejatele, kes ei vasta üldistele kvalifitseerumisnõuetele, võib EKJL-i saavutusspordi
juht kehtestada spetsiaalsed osavõtunormid, mis tuleb teatavaks teha hiljemalt 6 kuud
enne võistlust.


Muudatused aladest osavõtu piirangutes

Kaotatud on aladest osavõtu piirang noorsooklassi ja vanematele võistlejatele.
B-, A- ja J-klassi võistlejatele kehtivad endised piirangud nii oma vanuseklassi kui ka
absoluutsetel meistrivõistlustel. (Vt Eesti meistrivõistluste osavõtuõigus 5.6.)


Õigus kasutada juhendiga kehtestatust erinevaid võistlusvahendeid ja tõkkeid

Juhul, kui Eesti meistrivõistluste juhendiga kehtestatud võistlusvahendite kaalud ja/või

tõkete kõrgus ning nende rajale paigutamise kord erineb mõnes vanuseklassis IAAF-i
poolt kehtestatust, on võistlejatel mitmevõistluse meistrivõistlustel õigus kasutada IAAF-i
spetsifikatsioonile vastavaid võistlusvahendid ja tõkkeid.
Üksikalade meistrivõistlustel tohib kasutada ainult Eesti meistrivõistluste üldjuhendis
toodud nõuetele vastavaid võistlusvahendeid ja tõkkeid.


Osalemine poolmaratoni ja maratoni meistrivõistlustel

Poolmaratoni ja maratoni meistrivõistlustel saavad osaleda ainult Eesti meistrivõistluste
üldjuhendiga kehtestatud kvalifitseerumisnõuded täitnud sportlased.
Kaotatud on võimalus osalemapääsuks ühekordse litsentsimaksu tasumisel.


Erakorraline osavõtust loobumisest teatamine

Mõjuvatel asjaoludel on lubatud osavõtust loobumisest teatada kuni 1,5 tundi enne
võistlusala ajakavajärgset algust. Vastav taotlus tuleb esitada võistluste sekretariaati.
Võistluste peasekretäril on asja erakorralisuses kahtlemise puhul õigus pöörduda
võistluste peakohtuniku ja EKJL-i vaatluskohtuniku poole. Viimase otsus on lõplik.
Taotluse tagasilükkamise korral tuleb klubil tasuda osavõtust loobumisest õigeaegselt
teatamata jätmise eest kehtestatud trahv.


Muudatused võistluste tehnilise läbiviimise korras

Lisatud on C-klassi võistlusvahendite kaalud, tõkete kõrgused ja nende rajale paigutamise
kord. Noorteklasside teivashüppes on lati tõstmise sammu vähendatud 20 cm-lt 15 cm-le
ja üleminek 10 cm sammule toodud „allapoole”.
Kehtestatud on trahvipeatused C-, B- ja A-klassi käimises.


Muudatused murdmaajooksus ja maanteekäimises

Naiste pikaks murdmaadistantsiks on 8000 m ja meestel 12000 m.
Eesti meistrivõistlused nendel distantsidel toimuvad koos Eesti murdmajooksu
karikavõistlustega. Maanteekäimises asendatakse meeste 50 km distants 20 km-ga.
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Muudatused Eesti karikavõistluste formaadis

Talvised karikavõistlused peetakse individuaalvõistlusena korraga täiskasvanutele, kellega
koos võistlevad ka juuniorid (kasutatakse täiskasvanute võistlusvahendeid ja tõkkeid) ning
A-klassile, kus osaleda saavad ka C- ja B-klassi võistlejad (kasutatakse A-klassi
võistlusvahendeid ja tõkkeid). Suvel peetakse karikavõistlustel klubidevahelist
punktiarvestust.
Eesti karikavõistlustel saavad osaleda B-klassi kuuluvad ja vanemad sportlased
(kasutatakse täiskasvanute võistlusvahendeid ja tõkkeid).
Eesti noorte karikavõistlustel saavad osaleda J-, A- ja B-klassi kuuluvad sportlased
(kasutatakse J-klassi võistlusvahendeid ja tõkkeid).



Muudatused murdmajooksu karikavõistluste läbiviimises

Pikki murdmaadistantse karikavõistluste kavas enam pole.
Murdmajooksu karikavõistlustega koos toimuvad Eesti meistrivõistlused naiste 8000 m ja
meeste 12000 m murdmaajooksus, kuid nimetatud distantsid lähevad karikavõistluste
punktiarvestusse.


Muudatused käimise karikavõistluste läbiviimise

Käimise karikavõistlused viiakse läbi ühe võistlusena C-, B-, A-, J-klassile ja
täiskasvanutele. Võistlus võib toimuda staadionil või maanteel.


Muudatused klubidevahelises punktiarvestuses

Suvistel karikavõistlustel antakse kohapunkte järgnevalt:
I koht individuaalalal ja teatejooksus – 16 punkti, II koht - 14 punkti, III koht – 13 punkti jne.
Arvesse läheb igal klubil kuni 10 paremat individuaaltulemust ja teatejooks, seejuures ühel
alal kuni 2 tulemust. Klubide antud ala kolmandad, neljandad jne võistlejad ning klubidesse
mittekuuluvad võistlejad punkte kinni ei hoia.
Murdmaajooksu karikavõistlustel antakse I koha eest 30 punkti ja iga järgneva koha eest
üks punkt vähem. Arvesse läheb igal klubil kuni 15 paremat tulemust, seejuures ühel alal
kuni 2 tulemust. Klubide antud ala kolmandad, neljandad jne võistlejad ja klubidesse
mittekuuluvad võistlejad punkte kinni ei hoia.


Muudatused võistkonna suuruses ja aladest osavõtu piirangus

Võistkonna suurust ei piirata. Punkte arvestatakse klubile ka siis, kui see on esindatud
ainult ühel alal ühe võistlejaga.
Talvistel karikavõistlustel on C- ja B-klassi võistlejatel lubatud osaleda kuni 2-l alal.
Vanemate võistlejate osavõttu aladest ei piirata.


Muudatused karikavõistluste kavas

Talvistel karikavõistlustel on uute aladena naistel ja meestel kavas 300 m, 1500 m ja 3000
m jooksud, A-klassi neidudel ja noormeestel 800 m ja 2000 m jooksud.
Suvistel karikavõistlustel naistel 1500 m ja 3000 m, meestel 1500 m ja 5000 m jooksud,
neidudel ja noormeestel 1500 m ja 3000 m jooksud.


Muudatused autasustamise korras

Suvistel karikavõistlustel autasustatakse kolme paremat naiskonda ja kolme paremat
meeskonda.

