EESTI INVASPORDI LIIDU

KERGEJÕUSTIKU
ÜLDJUHEND 2012- 2014

Sisukord
1.

Juhendi pädevus ............................................................................................................................3

2.

Juhendi täitmise kohustuslikkus ...................................................................................................3

3.

Juhendi kehtestamine ja muutmine...............................................................................................3

4.

Juhendi tõlgendamine ...................................................................................................................3

5. Eesti Invaspordi Liidu kergejõustiku meistrivõistluste ja kergejõustiku karikavõistluste
korraldamise õigus ...............................................................................................................................3
6.

Eesti Invaspordi Liidu korraldatavate kergejõustikuvõistluste läbiviijad.....................................3

7.

Kergejõustiku võistluste juhtimine ...............................................................................................3

8.

Vanuseklassid ...............................................................................................................................4

9.

Osavõtuõigus.................................................................................................................................4
9.1 Klassifikatsioon ..........................................................................................................................4
9.2 Võistlejate klassifikatsioonid......................................................................................................4
9.2.1 Väljakualad ..........................................................................................................................4
9.2.2 Rajaalad................................................................................................................................6

10.

Osavõtuks registreerumine........................................................................................................6

11. Kergejõustiku võistluste tehnilise läbiviimise kord .......................................................................6
11.1 Võistlusvahendite kaalud (20-aastased ja vanemad): ...............................................................6
11.2 Võistlusriietus, naelikud, ratastoolid ja heitepukid ning võistluspaikades keelatud esemed ...7
11.3 Isiklikud võistlusvahendid........................................................................................................8
11.4 Väljakualade läbiviimine..........................................................................................................8
12 Protestid...........................................................................................................................................8
12.1 Suulised protestid .....................................................................................................................8
12.2 Kirjalikud protestid...................................................................................................................8
12.3 Kirjaliku protesti tagatisraha ....................................................................................................8
13 Rahastamine ....................................................................................................................................9
13.1 Võistlejate lähetuskulud ...........................................................................................................9
13. 2 Kergejõustiku võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud...........................................................9

2

1. Juhendi pädevus
Eesti Invaspordi Liidu kergejõustiku üldjuhend sätestab kooskõlas IPC ja IAAF-i rahvusvaheliste
võistlusmääruste ning EIL võistluste üldjuhendiga EIL korraldatavate kergejõustiku võistluste
läbiviimise korra ja tehnilised tingimused, osavõtuõiguse, ülesandmiste korra, kergejõustiku
võistluste liigituse, programmid ja päevakavad, mis on võistluste läbiviimise vaieldamatuks aluseks.

2. Juhendi täitmise kohustuslikkus
Käesoleva juhendi täitmine on kõigile EIL kergejõustiku võistluste läbiviijatele ja osavõtjatele
kohustuslik.

3. Juhendi kehtestamine ja muutmine
Juhend kehtestab kergejõustiku võistluste läbiviimise korra. Juhendi kinnitab EIL juhatus, kellel on
ainuõigus seda oma otsusega muuta ja/või täiendada. EIL juhatus kehtestab muudatused ja/või
täiendused enne uue võistlushooaja algust. Erandkorras on EIL-i juhatusel õigus muuta juhendit ka
hooaja kestel. Säärasel juhul peab vastavas otsuses olema märgitud muudatuse jõustumise tähtaeg,
muudatused ei või omada tagasiulatuvat jõudu.

4. Juhendi tõlgendamine
Juhendiga määratlemata või mitmeselt tõlgendatavate küsimuste lahendamine võistluste ajal kuulub
võistluste peakohtunikule ja võistluste läbiviija esindaja pädevusse.

5. Eesti Invaspordi Liidu kergejõustiku meistrivõistluste ja kergejõustiku
karikavõistluste korraldamise õigus
Eesti Invaspordi Liidu kergejõustiku meistrivõistluste (edaspidi meistrivõistlused) ja kergejõustiku
karikavõistluste (edaspidi karikavõistlused) korraldamise ainuõigus kõikide kergejõustikualade
kõikidele liikumispuude- ja vanuseklassidele kuulub Eesti Invaspordi Liidule (edaspidi EIL).

6. Eesti Invaspordi Liidu korraldatavate kergejõustikuvõistluste läbiviijad
Kergejõustikuvõistlused viib läbi EIL ise või annab selle õiguse lepinguga üle mõnele oma liikmesklubile või muule kergejõustikuvõistluste läbiviimiseks pädevale organisatsioonile.

7. Kergejõustiku võistluste juhtimine
7.1. Kergejõustiku võistluste läbiviimist juhib võistluste peakohtunik koostöös võistluste
läbiviija esindajaga.
7.2. EIL juhatus saadab kergejõustiku võistlustele oma voliniku, kes jälgib EIL üldjuhendi,
kergejõustiku üldjuhendi ja konkreetse võistlusjuhendi täitmist.
7.3. EIL juhatus määrab voliniku oma otsusega enne võistlushooaja algust.
7.4. EIL juhatuse voliniku õigused ja kohustused
7.4.1. Volinik on kohustatud:
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-

edastama peakohtunikule EIL kergejõustiku üldjuhendi

-

kontrollima võistluste ajakava

-

jälgima võistluste kulgu

-

jälgima kohtunike ja peakohtuniku tööd, vajadusel abistama ja nõustama kohtunikke

-

lahendama võistluste käigus tekkinud proteste

-

annab peale iga võistlust EIL juhatusele lühidalt, vabas vormis aru võistluste
kulgemisest.

7.4.2. Volinikul on õigus
-

kõrvaldada (mitte lubada) võistlustest sportlane, kes ei kanna võistlusriietust – kaasa
arvatud jalanõud (v.a. puudest tulenevad erandjuhud)

-

mitte lubada võistlusalale kõrvalisi isikuid

-

Teha peakohtunikule ettepanekuid ajakava, kohtunikke ja võistlejaid puudutavates
küsimustes võistluste parema läbiviimise huvides.

8. Vanuseklassid
Kergejõustikuvõistlus korraldatakse absoluutarvestuses ja/või järgnevatele vanuseklassidele:
A. B-klass: poisid (PB) ja tüdrukud (TB), kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 14või 15-aastased;
B. A-klass: noormehed (PA) ja neiud (TA), kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 16või 17-aastased;
C. J-klass: meesjuuniorid (MJ) ja naisjuuniorid, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on
18- või 19-aastased;
D. 20-aastased ja vanemad võistlevad ühiselt täiskasvanute klassis.

9. Osavõtuõigus
9.1 Klassifikatsioon
Võistleja peab olema käesolevaks võistlusaastaks EIL-s nõuetekohaselt klassifitseeritud (kehtib
alates 01.01.2012)
9.2 Võistlejate klassifikatsioonid
9.2.1 Väljakualad
9.2.1.1Klass F1
Ratastoolis, vähese liikumise või lihaste funktsiooniga või/ja spastilisus viskekäsivarres.
A. Istub ratastoolis ja puudub täielikult istetasakaal
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B. Alajäsemete puue
C. Õla, küünarliigese ja randme liikuvus vähenenud
D. Sõrmede haare tuntavalt vähenenud
E. Ratastoolis istuv raske CP
9.2.1.2 Klass F2
A. Istub ratastoolis
B. Alajäsemete puue
C. Istetasakaalu häired, aga normaalne viskekäsi
D. Istetasakaal normaalne, aga häired viskekäes
E. Kahepoolsed amputatsioonid põlvedest kõrgemalt, reiepikkus moodustab vähem kui poole
küünarnuki tipu ja keskmise sõrme otsa vahelisest kaugusest
9.2.1.3 Klass F3
Ratastoolis normaalne käefunktsioon ja hea istumise tasakaal
A. Istub ratastoolis, istetasakaal hea
B. Normaalne käefunktsioon
C. Kahepoolne amputatsioon põlvedest kõrgemalt või ühe puusa desartikulatsioon - reiepikkus
on suurem kui pool küünarnuki tipu ja keskmise sõrme otsa vahelisest kaugusest.
D. Ühe jala amputatsioon põlvedest kõrgemalt või mõlema jala amputatsioon põlvedest
madalamalt
9.2.1.4 Klass F4
Rasked käimise probleemid või tasakaaluprobleemid koos viletsa viskekäe funktsiooniga (kui
sooritab harjutuse istudes, kuulub klassi F2)
A. Kasutab käimisel keppi või karke
B. Käimisel tasakaal häiritud
C. Puue viskekäes
9.2.1.5 Klass F5
Normaalne viskekäe funktsioon või minimaalne puue viskekäes või kehv alajäsemete funktsioon
või tasakaalu probleemid (kui sooritab harjutuse istudes, kuulub klassi F3).
A. Kasutab käimisel keppi või karke
B. Käimisel tasakaal häiritud
C. Normaalne või min. puudega viskekäsi
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9.2.1.6 Klass F6
Normaalne ülajäsemete funktsioon, viskekäsi norm. funktsioon, min. keha või alajäsemete vigastus,
vilets mitteviskekäe funktsioon
A. Normaalne viskekäe funktsioon
B. Minimaalsed vigastused kehas või alajäsemetes
C. Puue mitteviskekäes
9.2.2 Rajaalad
9.2.2.1 Klass T1S
Ratastoolis üla- ja alajäsemete raske funktsiooni häire, kasutab sportratastooli
9.2.2.2 Klass T2S
Ratastoolis normaalsete ülajäsemete funktsiooniga, võib olla istetasakaalu häire, kasutab
sportratastooli
9.2.2.3 Klass T1A
Ratastoolis üla- ja alajäsemete raske funktsiooni häire, kasutav aktiivratastooli
9.2.2.4 Klass T2A
Ratastoolis normaalsete ülajäsemete funktsiooniga, võib olla istetasakaalu häire, kasutab
aktiivratastooli
9.2.2.5 Klass T3
Nõrga ühe või mõlema alajäseme funktsiooniga
A. Ühe või mõlema alajäseme puue
B. Ülakeha normaalse funktsiooniga
9.2.2.6 Klass T4
Normaalne kahe alajäseme funktsioon, teised vigastused kehas või ülajäsemetes

10.Osavõtuks registreerumine
10.1 Eelregistreerimine toimub e-mailile eil@eil.ee ja lõpeb reeglina 4 päeva enne esimest
võistluspäeva, kui vastava võistluse juhendis ei ole märgitud teisiti.
10.2 Eelregistreerimine on võistlejatele nimeline ja kohustuslik juhendisse lisatud vormi alusel.
10.3 Eelregistreerimise eest vastutab ühingu/klubi juht

11. Kergejõustiku võistluste tehnilise läbiviimise kord
11.1 Võistlusvahendite kaalud (20-aastased ja vanemad):
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Klassifikatsioon

Kuul

Ketas

Oda

Kurikas

N-F1

2 kg

1 kg

600 g

397 g

N-F2

2 kg

1 kg

600 g

N-F3

3 kg

1kg

600 g

N-F4

3 kg

1 kg

600 g

N-F5

4 kg

1 kg

600 g

N-F6

4 kg

1 kg

600 g

M-F1

2 kg

1 kg

600 g

M-F2

3 kg

1 kg

600 g

M-F3

4 kg

1 kg

600 g

M-F4

4 kg

1 kg

600 g

M-F5

6 kg

1,5 kg

800 g

M-F6

6 kg

1,5 kg

800 g

397 g

*N- naised ja M- mehed
11.2 Võistlusriietus, naelikud, ratastoolid ja heitepukid ning võistluspaikades keelatud esemed
11.2.1 Võistlejate riietus ja naelikud peavad täielikult vastama IAAF-i võistlusmääruste nõuetele
(spordibaasi eeskirjad võivad seada naelikutele ka rangemaid nõudmisi)
11.2.2 Võidusõidu ratastoolid klassis T1S ja T2S ning heitepukid peavad vastama IPCvõistlusreeglitele.
11.2.3 Klassis T1A ja T2A kasutatavad ratastoolid peavad vastama järgmistele tingimustele:
A. ratastoolid pannakse liikuma käte jõul ilma mehhaanilise ülekandeta;
B. keelatud on kõik lisaseadmed, mis toimivad jalgade abil;
C. tõukerõnga välisläbimõõt ei tohi olla väiksem kui ratta velje siseläbimõõt;
D. juhtimishooba tohib kasutada ühel rattal ilma paralleelvardata;
E. ei ole lubatud muuta tehase poolt valmistatud ratastooli raami konstruktsiooni;
F. (v.a. lubatud juhtimishoob);
11.2.4 Mobiiltelefonide, pleierite, raadiote jms kaasavõtmine võistluspaika ja seal kasutamine on
keelatud.
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11.2.5 Registreerimisteenistuse kohtunikel on õigus võistlejate spordikotte kontrollida ja vajadusel
keelatud esemeid ajutiselt hoiule võtta, samuti kontrollida naelte arvu naelikutes, naelte pikkust
ning naelikutalla ja -kanna paksust, võidusõiduratastoole ja heitepukke.
11.3 Isiklikud võistlusvahendid
Isiklikke võistlusvahendeid (kuulid, kettad, odad, heite abivahendid isutajatele ja ratastoolid)
võetakse kontrollimiseks vastu kuni 30 minutit enne võistluste algust ja ainult juhul kui sama tüüpi
ja marki vahendit korraldajate antud võistlusvahendite nimekirjas pole. Võistlusvahendeid, mille
tüüpi ja marki pole võimalik kindlaks määrata, vastu ei võeta.
11.4 Väljakualade läbiviimine
11.4.1 Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistlustel kuulitõukes, ketta- ja kurikaheites, odaviskes ning
kaugus- ja kõrgushüppes antakse põhivõistlustel igale võistlejale kolm katset. Kui võistlusklassis on
rohkem kui 6 sportlast, siis toimub finaal, kus 6 paremale antakse veel 3 katset
11.4.2 Eesti Invaspordi Liidu karikavõistlustel kuulitõukes, ketta- ja kurikaheites, odaviskes ning
kaugus- ja kõrgushüppes antakse põhivõistlustel igale võistlejale kolm katset.
11.4.3. Hooldajad, treenerid ja abilised ei või soorituse toimumise ajal olla võistlusalal.

12 Protestid
12.1 Suulised protestid
Suulised protestid esitatakse võistleja või tema esindaja (või treeneri) poolt koheselt peale vastava
situatsiooni tekkimist ala peakohtunikule (viimase puudumisel ala vanemkohtunikule, jooksualadel
vanemstarterile või lõpukohtunike vanemale). Juhul kui ala peakohtuniku (või teda asendava isiku)
otsus protesti lahendamisel võistlejat ei rahulda, on tal õigus esitada ise või oma esindaja (või
treeneri) vahendusel kirjalik protest võistluste peakohtunikule.
12.2 Kirjalikud protestid
12.2.1 Võistlejate osavõtuõigust (võistluskõlblikkust) käsitlevaid proteste saab esitada ainult
kirjalikult. Säärased protestid tuleb esitada võistluste peakohtunikule hiljemalt 20 min enne selle ala
algust, kus protestialune võistleja osaleb. Protesti lahendab võistluste peakohtunik koos EIL
esindajaga, konsulteerides vajadusel teiste EIL ametiisikutega. Juhul kui protesti ei suudeta
kohapeal lahendada, lubatakse protestialune võistleja osalema tingimisi ning protest suunatakse
lahendamiseks EIL juhatusele.
12.2.2 Võistluste käiku puudutavad kirjalikud protestid tuleb esitada võistluste peakohtunikule
hiljemalt 30 minutit peale ala lõpp-protokolli ilmumist võistluste infostendile või ala
peakohtunikule/teda asendavale isikule esitatud suulisele protestile võistlejat mitterahuldava vastuse
saamist. Protestid lahendab võistluste peakohtunik koos võistluste läbiviija esindaja, konsulteerides
vajadusel võistluste teiste kohtunikega.
12.3 Kirjaliku protesti tagatisraha
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Iga kirjaliku protesti esitamisel tuleb maksta võistluste läbiviija esindaja
tagatisraha. Protesti rahuldamise korral makstakse tagatisraha tagasi.

kätte 25 € suurune

13 Rahastamine
13.1 Võistlejate lähetuskulud
Võistkondade ja üksikvõistlejate Eesti meistri- ja karikavõistlustele lähetamise kulud kannab
lähetav klubi või üksikisik ise.
13. 2 Kergejõustiku võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud
Võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud kannab EIL. Juhul kui EIL annab võistluste
läbiviimise lepinguga üle mõnele oma liikmes klubile või muule organisatsioonile, peavad selles
lepingus täpselt kajastuma osapoolte rahalised kohustused erinevate kuluartiklite kaupa
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