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2017. a võistlustest  
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Millest juttu teeme 

• Juhtumitest, mida saanuks teha paremini 
(kohtunikud aga ka treenerid ja alaliit) 

• Ettepanekud tulevikuks 

• 2017 a kosmeetilistest muudatustest 

• Mida arvestada tulevasteks EM’ideks 
valmistumisel 
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Uuendused 2016 

• C-kl MV. 

• Uuenenud karikavõistluste formaat 

 

Pro-aktiivsus vs re-aktiivsus 

• Selle asemel, et piisavalt varakult tulla 
võistluste sekretariaati oma võistleja 
varasemalt tehtud tulemusi (selliseid, mis 
jooksvas edetabelis ei kajastu) mainima (et 
võistleja tugevamasse jooksu pandaks), 
tullakse võistlusala järgselt jooksud koostanud 
kohtuniku suunas pahameelt avaldama. 
(Talvised Eesti J- ja noorsoo kl 
meistrivõistlused) 
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Mida tohib, mida mitte? 

• Võistluspaigas tohivad viibida vaid antud alalt 
osavõtvad sportlased ja kohtunikud. 

• oskus võistlustel iseseisvalt toime tulla on 
sportlase ettevalmistuses täpselt sama tähtis, 
kui füüsilise vastupidavuse  arendamine või 
näiteks kettaheitetehnika omandamine. 

Mida tohib, mida mitte? (2) 

RK A RK A 
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Tulemuseks võime saada Valmiera tasemel 
võistluse … 

Endiselt põhjustab üllatusi: 

                               

 

 

                           +                                = 
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Mida tohib, mida mitte? (2) 

• On hakanud laekuma kaebuseid/vihjeid 
võistlejate vedamisest väljaspool staadioni 
toimuvatel jooksudistantsidel. Määruse p 
144.3 a) kohaselt on see tegevus aga keelatud. 

• Järgnevatel aastatel tuleb kohtunikel sellele 
asjaolule rohkem tähelepanu pöörata. 

Ülesandmised ja mahavõtmised 

• 2016. a hakkas kehtima juhendi muudatus, 
mille kohaselt on õigus poolteist tundi enne 
vastava võistlusala ajakava järgset algust 
ennast sellelt alalt „maha võtta“ (teatades 
sellest võistluste sekretariaati). Paraku ei ole 
ka taoline leevendusmeede andnud soovitud 
tulemusi: kahjuks ei paljud ikka enda 
mitteosalemisest teavitama. Seetõttu näeme 
kaheksarajalisel staadionil tihti 3-4 osavõtjaga 
jookse. 
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Protokollid ja edetabelid 

• 2016. aastast hakati pidama C-kl MV. 

• Edetabelid C-klassi osas paraku puuduvad 

• Alaliitu saadetakse endiselt protokolle, milles 
puuduvad võistlusvahendite kaalud, 
vanuseklassid, võistkonna nimed, vahel isegi 
eesnimed (!). Siiani on neid alaliidu poolt 
korrigeeritud ja seejärel üles ekjl.ee lehele 
üles pandud. Järgmisel aastal saadetakse 
taolised protokollid kommentaarideta tagasi! 

Aparatuurid ja nende töökindlus 

• Kadrioru staadioni tablood 

• Fotofinišid mis teenindavad nii Lasnamäe KJH-
d kui ka Kadrioru staadionit 

• Valelähteindikaatorid 

• EMT levi osades paigus  
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Aparatuurid ja nende töökindlus 

Võistlusvahendid 

• Võistlusvahendite (187.2) vastavust 
kontrollitakse enne võistluse algust ning 
võistlusvahendid viiakse võistluspaika 
kohtunike poolt. 

• Rakvere juhtum: suvistel noorte 
meistrivõistlustel (poiste A-kl vasaraheites 
heideti kolm vooru kergemate vasaratega) 
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Suuremad „ämbrid“ 

• Eesti talvistel MV-l Keiso Pedriksile otsa 
koperdamise juhtum. 

• TV 10 OS III etapil Tartus teivashüppe 
latitõstmise korra eiramine (võistlus venis ca 
tund aega pikemaks). 

• Veteranid Eesti meistrivõistlustel Kadriorus  

• Vasaraheide Rakveres noorte meistrivõistlustel 

 

Midagi positiivset ka: 

• Paljude klubide/treenerite tublid lapsed on 
esinenud kohtunikena massiüritustel (SEB 
Tallinna maraton näiteks) 

• aga ka staadionivõistlustel 

• Kogunemiskoht, selle „külastatavus“ ja 
rivikorras võistluspaika minek on valdavale 
enamikule (sh C-kl sportlastele) arusaadav ja 
teostatav 

• Aasta noorkohtunikuks valiti Hanna-Lisett Lubi  
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Veel ettepanekuid kohtunikekogu 
poolt 

• Nõuda kõigi vanuseastmete Eesti meistri- ja 
karikavõistluste peakohtunikelt ala peakohtunike 
tingimusteta rakendamist. 

• Mitte korraldada veteranide võistlusi samal 
staadionil ja samadel päevadel koos teiste 
võistlustega. 

• Arvestades, et järgmisel aastal saavad Eesti 
meistrivõistlused 100 aastaseks, hakata 
avatseremoonia peale varakult mõtlema. 
Kindlasti on palju kõneleda soovijaid ja palju neid, 
keda meeles tahetakse pidada. Võistlus peab aga 
õigel ajal peale hakkama. 
 

2017. a võistlustest 

• Juhendite kosmeetilised muudatused: 

a) juuniorite teivashüppe latitõstmise korra 
korrigeerimine 

b) Murdmaajooksu MV pääsemiseks tuleb täita 
norm lähedastel distantsidel staadionil (ajendiks 
kodanik V. V. juhtum Jõulumäel) 
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2017. a võistlustest (2) 

• Väljakutse kohtunikele: 

 Euroopa mitmevõistluse MV Superliiga 

 1-2 juulil (samaaegselt on noorte laulu- ja                              
 tantsupidu!) 

• 2017-2020 lintsentseerimise lõpule viimine.  

2020 EM  
Otsus EAA-st: 

• alates 2020. a. (kui jõutakse, siis juba 2018.a.) 
EM-st norme pole. Igal alal saab peale 
kehtestatud arv võistlejaid reitingutabeli alusel 
(kui palju igal alal, seda pole veel öeldud); 

• reitingutabelisse läheb 52-l võistluseelsel nädalal 
saavutatud tulemustest 5 paremat (kas 
mitmevõistlusele ja kestvusaladele tehakse 
erand, ei tea veel, ei tea ka seda, kas arvestatakse 
kohapunkte või punktitabelit või midagi muud); 
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2020 EM  
• arvesseminevate võistluste madalaim tase on riikide 

meistrivõistlused ja EAA kalendris olevad liikmesriikide 
rahvusvahelised võistlused (meil kindlasti Tallinna talvine 
mitmevõistlus, ehk ka Kutman, Sule ja Pärnu õhtumiiting); 

• -pidevalt muutuv reitringutabel on avalik ja kõigile 
kättesaadav ning kõigile on teada, millistelt võistlustelt 
seda muutvaid tulemusi oodata on (pole karta mõnel x-
võistlusel tehtud ootamatut "pauku"); 

• asja mõte on kirja pandud nii: tugevdada seoseid 
tiitlivõistluste ja ühepäevaste õhtumiitingute vahel, tagada 
kõigi arveseminevate tulemuste saavutamine täies 
vastavuses IAAF-i määrustega, vältida tulemustega 
manipuleerimist; 

2020 EM  
• asja mõte on kirja pandud nii: tugevdada seoseid 

tiitlivõistluste ja ühepäevaste õhtumiitingute 
vahel, tagada kõigi arveseminevate tulemuste 
saavutamine täies vastavuses IAAF-i määrustega, 
vältida tulemustega manipuleerimist. 
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Lõpetuseks  
• 22. novembril ja 

• 13. detsembril kell 17.30 on Tallinna Spordihallis 
kõigil praegustel ja tulevastel 
kergejõustikukohtunikel sellel aastal viimane 
võimalus kohtunikueksamit sooritada.  

 
Tänan kuulamast! 

Küsimusi? Ettepanekuid? 

Andres Piibeleht 
andres@ekjl.ee 

 


