
EESTI PARALÜMPIAKOMITEE MEISTRIVÕISTLUSED 
KERGEJÕUSTIKUS 

 
EESTI KURTIDE SPORDILIIDU JUHEND 

 
1. ÜLDNÕUDED 
2018. aasta Eesti Paralümpiakomitee meistrivõistlused kergejõustikus korraldab 
Eesti Paralümpiakomitee. 
 
2. AEG JA KOHT.  
Võistlused  toimuvad  laupäeval, 10.juunil 2018.a. Rakvere Spordikeskuses. Algus 11.00 
 
3. EELREGISTREERIMINE JA OSAVÕTU NÕUDED 
Võistlustel osalemiseks tuleb spordiklubil teha vormikohane ülesandmine e- kirja teel 
aadressile  info@kurtidespordiliit.ee. hiljemalt 30.maiks.  
Eelregistreerimise kinnitus saadetakse tagasi samale e- kirja aadressile, kust tuli 
eelregistreerimine. Sportlasi,keda õigeaegselt ning vormikohaselt üles ei anta, võistlema ei 
lubata. 
Juhul, kui sportlane ei kuulu ühegi klubi koosseisu, võib ülesandmise teha sportlane ise, mille 
järel vaadatakse üle ning kinnitatakse ülesandmine sportlase spordialaliidu poolt. 
Võistlustel mitteosalemisest peab sportlane või tema esindaja teatama korraldajale 
hiljemalt 1 päev enne võistluste päeva. 
Osavõtumaks on 3 EUR, tasuda oma spordiseltsile. 
 
4. OSALEJAD 
Osaleda võivad kõik kuulmispuudega inimesed. 
Võistlejatel on õigus osaleda kolmel põhialal, mis tuleb ära märkida registreerimislehel.  
Osavõtu võimalus rohkematest aladest sõltub osalejate arvust. 
 
5. VÕISTLUSTE ALAD   
Naised: 100 m, 400 m, 800 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge 4kg, odavise 600 g,   
4 x 100 m teatejooks  
Mehed: 100 m, 400 m, 1500 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge 7,25 kg,  
kettaheide 2 kg, odavise 800 g,  4 x 100 m teatejooks 
 
Tüdrukud ja poisid  (2003.a. ja hiljem sünd.) – 100 m,  kaugushüpe. 
 
Võistlused on individuaal-võistkondlikud: kõik alad (v.a. tärniga märgitud alad) lähevad 
klubiidevahelisse arvestusse. Arvestust peetakse igal alal kuue edukamalt esinenud sportlase 
poolt saavutatud kohapunktide alusel: I koht - 20 punkti, II koht – 15 punkti, III koht – 12 
punkti, IV koht – 10 punkti jne.  Lisaks toob iga osavõtja, kes ei mahtunud esikuuikusse 0,5 
lisapunkti. Suurem kohapunktide summa määrabki klubide vahelise võistkondliku 
paremusjärjestuse. Väljaspool arvestust võistlejad kohapunkte kinni ei hoia. 
 
6. MUUD REEGLID 
Kohtunikud on kohustatud jälgima määrustepärast heite-, tõuke- ja visketehnikat 
Kuulitõukes, ketta- ja odaviskes ning kaugus- ja kõrgushüppes antakse põhivõistlusel 
igale võistlejale kuus katset. 
Võistlejate riietus ja naelikud peavad vastama täielikult IAAF-i võistlusmääruste 
nõuetele. 
 
10. AUTASUSTAMINE 
EPK Meistrivõistlustel autasustatakse I kuni III kohta medali ja diplomiga. 
Kui alale on registreerunud 4 osalejat, jagatakse välja I ja II koha medalid. 
Kolme osalejaga alal jagatakse välja I koha medal. 
Alla kolme osalejaga alade puhul medaleid välja ei anta. 
Selgitatakse välja parim nais- ja meestulemus, keda autasustatakse meenetega. 


