
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EO Eesti Ühenduse kergejõustikuvõistlused 

 22.-23.09.2020, Viljandi 

 

1. Eesmärk ja ülesanne: 

Intellektipuudega sportlastele jõukohase võistluskogemuse võimaldamine. Selgitatakse välja iga 

vanusegrupi  divisjonide paremusjärjestus erinevatel kergejõustiku aladel.  

2. Aeg ja koht: 

22.-23.09 Viljandi linnastaadionil, aadress: Ranna pst.1, Viljandi 

22.09 Divisioneerimine. Võistluste algus kell 12.00 

23.09 Finaalid. Võistluste algus kell 9.30. Orienteeruv võistluste lõpp kell 13.00 

3. Osavõtjad: 

EO Eesti Ühenduse sportlased. Ühest asutusest võib osaleda kuni 6 sportlast ja 2 saatjat, kui osaleb 

4 sportlast või vähem, siis 1 saatja.  

Osalejate tervis: Iga asutus vastutab selle eest, et kõik delegatsiooni liikmed on terved ja võivad 

võistlustel osaleda. Eelnevalt haigestunud ja registreeritud sportlase asenduse osas võtta ühendust.  

 

4. Vanusegrupid: N/M 8-11a, 12-15a, 16-21a, 22- ja vanemad. Kui võistlejaid on ühes divisjonis 

vähem kui 3, siis on korraldajal õigus eri vanusegrupid liita. 

5. Alad: 

Iga võistleja võib võistelda kuni kolmel alal! Võib teha ka ainult ühe või kaks ala. Valida saab 

järgmiste alade vahel: 

*100m jooks 

*400m jooks 

*1500m jooks (divisioneerimist ei toimu, joostakse kohe finaalvõistlus) 

*kaugushüpe (ainult 8-11 vanuserühmas mõõdetakse äratõukekohalt, ülejäänutel pakult)  

*kõrgushüpe 

*tennispalli vise (ainult 8-11 T/P) 

*kuulitõuge (N-3kg, M-4kg, alates vanusest 12+) 



Pendelteatejooks 6 võistlejat (6 x 30m). Pendelteates toimuvad ainult finaalvõistlused. 

Pendelteatejooksus osalemist ei arvestata kolme valitud ala hulka. 

Pendelteatejooksus on naelikute kasutamine keelatud! 

Palliviskes kasutatakse tennispalli ja võistlejal on 3 katset järjest. 

Kaugushüppes ja kuulitõukes 3 katset järjekorras. 

Kõrgushüppes algkõrgus 1m. 100m ja 400m jooks toimub omal rajal, 1500m jooks ühisel rajal. 

Palume sportlastega harjutada ja õpetada neile omal rajal jooksmist! 

6. Autasustamine: 

Autasustamine toimub teisel võistluspäeval jooksvalt pärast iga ala lõppu. Kõikide alade ja 

vanuserühmade iga divisjoni kolme paremat autasustatakse medaliga, teisi kohalindiga. 

Pendelteatejooksu iga divisjoni parimaid autasustatakse karikaga, teisi diplomiga. 

7. Kulude hüvitamine: 

Toitlustamise 22.09 lõunast kuni 23.09 lõunani ja ööbimise finantseerib EO Eesti Ühendus.  

8. Transport: 

Võistlustel osalejatele hüvitatakse osaliselt transpordikulud arve alusel 0,2 eur/km. Sõidu arved 

esitada hiljemalt 02.10.2020 EO Eesti Ühendus, Siimusti, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48444 või e-mail 

pille@kiigemetsakool.ee  NB! Hiljem esitatud arveid ei kompenseerita! 

8. Majutus: 

Delegatsioonid majutatakse Hostelis Just Rest https://www.justrest.eu/ ja Männimäe Külalistemajas 

http://www.mannimaja.ee/ 

9. Registreerimine: 

Kogu delegatsiooni registreerimine teha kaasasoleval registreerimislehel ja sportlaste 

registreerimine lisaks veebilingil https://forms.gle/nVNGsdqYQJPuNFbq6  hiljemalt 07.09.2020 

Iga sportlase peab registreerima lingil eraldi. 

Registreerimisleht saata meiliaadressil siret@eeo.ee pärast seda kui veebipõhiselt on sportlased 

registreeritud.  

Registreerimist kinnitan teile  tagasisidena meilitsi, kui olen kõik üle kontrollinud. Kui te ei ole 

kahe päeva jooksul tagasisidet saanud, siis palun võtta ühendust telefonitsi.  

Registreerimisel palun olla väga täpne ja saata andmed õigeaegselt!!! 

Hilisemaid registreerimisi arvesse ei võeta! 

 

Kõikide delegatsioonide alaealiste sportlaste vanematelt ja täiskasvanud sportlastelt palume 

kirjalikku luba, et võistlustel tehtud pilte ja andmeid võib avalikult kasutada. Lubasid mulle esitada 

pole vaja, kui kellegi pilte avalikult esitada ei või, siis sellest teavitada. Vastavad dokumendid 

saadaval EO Eesti Ühendus kodulehel (http://eeo.ee/dokumendid/ ) . 

Info tel. 56883088 (Siret) 

 

10. Muu: 

Palun kontrollige, et sportlane tuleb võistlustele spordiriietuses, teksapükstega võistlema ei lubata!  

Rongkäiguks võib kaasa võtta asutuse nimesildi.  
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Täpsustav informatsioon vähemalt 1 nädal enne võistlust.  

EO Eesti Ühendus 

 

 

 

 

Kõikide küsimuste 

korral palun pöörduda spordidirektori poole siret@eeo.ee või tel.56883088 
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