
EESTI KURTIDE SPORDILIIDU 2012 MEISTRIVÕISTLUSED  

SISEKERGEJÕUSTIKUS 

 

J u h e n d 

1. EESMÄRK. Selgitada Eesti Kurtide meistrid sisekergejõustikus, ergutada 
kergejõustikuharrastust Eesti kuulmispuuetega noorte ja täiskasvanute hulgas. 

2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad laupäeval, 26. veebruaril 2012. a. Tallinnas, 
Tallinna Spordihallis (Staadioni 8), algusega kell 12.00.  

3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Kurtide Spordiliit koostöös Tallinna 
Kurtide Spordiseltsiga “TALKUR”. Võistluste peakorraldaja on Sergei Matvijenko, 
peakohtunik on Timo Tarve. 

4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta EKSL-i liikmed ja Heleni ning Hiie 
kuulmispuuetega koolide õpilased.  
Osavõtumaksud: õpilastele  ja täiskasvanutele 2 euro 

Tähtajaks mitteregistreerunud EKSL-i liikmed saavad osaleda pärast osalemistasu 3 euro 
tasumist sularahas kohapeal enne võistluste algust. 

5. VÕISTLUSTE KAVA.   
Naised - 60 m, 200 m, 800 m, 60 m tõkkejooks kaugushüpe, kõrgushüpe.  
Mehed - 60 m, 200 m, kaugushüpe, kõrgushüpe ja kuulitõuge. 
Tüdrukud (1995 ja hiljem sünd.) – 60 m, 200 m, kaugushüpe. 
Poisid (1995 ja hiljem sünd.) – 60 m, 200 m, kaugushüpe. 

6. AUTASUSTAMINE. Iga ala võitjale omistatakse Eesti Kurtide Spordiliidu 2012. a. 
meistri nimetus ning autasustatakse medali, meene ja diplomiga, teise ja kolmanda koha 
saavutanud võistlejaid autasustatakse EKSL-i medali, diplomi ja meenega. Kui alal võistleb 
kaks või kolm sportlast, autasustatakse esikohta medali, meene ja diplomiga, teist ja 
kolmandat kohta diplomiga.  

7. MAJANDAMINE. EKSL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. 
Osavõtjate sõidu- ja ülalpidamiskulud kannavad lähetavad spordiseltsid. 

8. REGISTREERIMINE nimeliselt kirjalikult 20. veebraurini 2012.a., e-mail 
kaido@kurtidespordiliit.ee  

 

        KINNITAN   
  .................................  

      20. jaanuaril 2012. a.  
Annely Ojastu 

EKSL-i president 
 



 

	   EESTI	  KURTIDE	  SPORDILIIDU	  	  2012.a.	  MEISTRIVÕISTLUSED	  

	   	   	   SISEKERGEJÕUSTIKUS	  

	   	   Tallinna	  Spordihallis	  	  26. veebruaril	  2012.a.	  

	   	   	   	   A	  	  J	  	  A	  	  K	  	  A	  	  V	  	  A	  

	   	   	  	  	  	  	  	  11.00	  –	  11.30	  	  võistlejate	  mandaat	  sekretariaadis	  

12.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Võistluste	  avamine	  

12.10	   60	  m	  jooks	   M+P	  

12.20	   60	  m	  jooks	   N+T	  

12.30	   60	  m	  tõkkejooks	  N	  

12.	  30	   Kaugushüpe	   M+P	  

12.50	   Kõrgushüpe	   N	   algkõrgus	  110	  cm	  ja	  5	  cm	  kaupa	  

12.50	   800	  m	  jooks	   N	  

13.00	   Kuulitõuge	   M	  

13.40	   Kõrgushüpe	   M	   algkõrgus	  140	  cm	  ja	  5	  cm	  kaupa	  

13.50	   Kaugushüpe	   N+T	  

14.20	   200	  m	  jooks	   M+P	  	  

14.30	   200	  m	  jooks	   N+T	  

14.45	   Autasustamine	    


