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22.05.2018

KERGEJÕUSTIK
Igal piirkonnal peab olema registreerimisleht. Registreerimine on võistkonna põhine. Võistlejate
kaartide täitmine toimub võistluspäeva hommikul ja kaardid saab sekretariaadist (kõigil ühesugused
kaardid). Võistkondade esindajad annavad täidetud kaardid võistluspäeva hommikul sekretariaati,
kus need ära paigutatakse.
Esimesena märgitud vald paneb välja ka ala peakohtuniku, kes on võimeline võistlust läbi viima
vastavalt kergejõustiku võistlusmäärustele.
Võistluste peakohtunikud – R. Kallas/ M.Muuk
Sekretariaat - Krista/Marden/Abilised
Jooksud - Selgub kohapeal
Kuul
- Kärla
Ketas
- Leis
Kaugushüpe - Kaarma
Varu
- Ain Koplimäe

Võistlejatele teadmiseks:
Pendelteatejooksus naelikuid ja korkidega jalanõusid kasutada ei tohi. Kui võistlejal kukub teatepulk
maha, siis võib selle üles võtta ja edasi anda ainult see, kes selle kaotas.
Jooksudes on finaalid ainult 100 meetris. Kui jooksjaid (100 m) on ühe jooksu jagu, siis finaali ei
toimu. Teistes jooksudes selgitatakse paremus aegade põhjal.
Üksikaladel pääseb finaali eelvõistluste 6 paremat ja sooritust alustavad nõrgemad (finaalis).
Heidetes ja tõugetes võistlevad veteranid vahenditega, mille on kinnitanud rahvusvahelised
võistlusmäärused. Vastav info antakse ala kohtunikele kaasa. Heidetes ja tõugetes sooritatakse katsed
vastavalt enamuse (võistlejate) soovile, kas kolm katset järjest või ühe kaupa. Üksikaladel on
veteranidel võimalik sooritada neli katset, neil finaalkatseid ei toimu. Võistlejad loositakse järjekorda,
muudatusi järjekorras võib teha enne võistluste algust (näiteks võistlejad vahetavad omavahel
naelikuid), võistluste käigus enam järjekorda ei muudeta.
Võistlusalale hilinejad katset järgi teha ei saa, vaid jätkavad sealt, kuhu võistlus on jõudnud.
Kõigis muudes osades viiakse võistlused läbi rahvusvaheliste kergejõustiku võistlusmääruste järgi.
Kell 10.30 on staadionimaja ees kohtunike instrueerimine ja võistluspaikadesse saatmine. Võistluste
algus kell 11.00.

Vaidluste ärahoidmiseks palun kinni pidada juhendi lisast ja võistlusmäärustest.
NB! Võistluste peakohtunikul on õigus võistluste käigus teha ajakavas korrektiive, sellest
informeerides eelnevalt võistlejaid.
Peakohtunikul on õigus lubada erandkorras võistlema individuaalvõistlejat, kes ei pea kinni
kohapunkte ja finaali kohta. Kas ta saab osaleda finaalis lisavõistlejana, seda otsustab peakohtunik
enne ala algust (olenevalt võistlejate arvus jm).
Individuaalvõistleja medalit ja diplomit ei saa.

