EESTI AKADEEMILINE SPORDILIIT
ESTONIAN ACADEMIC SPORTS FEDERATION
Eesti kõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja gümnaasiumide 2019. a
MEISTRIVÕISTLUSED
SISEKERGEJÕUSTIKUS

Juhend
1. EESMÄRK. Selgitada Eesti üliõpilasmeistrid, kutseõppeasutuste- ning gümnaasiumide meistrid sisekergejõustikus,
ergutada kergejõustiku harrastust Eesti koolides.
2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad reedel, 22. märtsil 2019. a TÜ kergejõustikuhallis (Ujula 4, Tartu), algusega
kell 13.00.
3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit koos TÜ Spordiklubiga. Võistluste
peakohtunik on Harry Lemberg.
4. OSAVÕTJAD. Võistlustest võivad osa võtta Eesti kõrgkoolide üliõpilased (vanusepiiranguteta) ning vilistlased, kes
on lõpetanud õppeasutuse 2018. aastal või hiljem, EKKSL liikmeskoolide- ja gümnaasiumite õpilased, kes on sündinud
aastal 2002 või varem. Väljaspool arvestust saavad osa võtta kõik sportlased.
Tähtajaks registreerunud EASLi liikmeskoolide üliõpilastele, kutsekoolide õpilastele ja gümnasistidele on
võistlustel osalemine tasuta. Teistele tähtajaks registreerinud sportlastele on osavõtutasu 2 eurot, mis tuleb tasuda
sularahas kohapeal.
Tähtajaks mitteregistreerunud üliõpilastele, kutsekoolide õpilastele, gümnasistidele ja teistele sportlastele on
osavõtutasu 4 eurot, mis tuleb tasuda sularahas kohapeal.
5. VÕISTLUSTE KAVA.
Naised – 60 m, 60 m tj (üks tõkke kõrgus), 400 m, 800 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge (erinevad kuulide
kaalud), teivashüpe ja kolmikhüpe.
Mehed - 60 m, 60 m tj (üks tõkke kõrgus) , 400 m, 1500 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge (erinevad kuulide
kaalud), teivashüpe ja kolmikhüpe.
6. AUTASUSTAMINE. Iga ala võitjale omistatakse Eesti üliõpilaste meistri või kutseõppeasutuste meistri või
gümnasistide 2019. a meistri nimetus ning autasustatakse medali, diplomi ja meenega, teise ja kolmanda koha
saavutanud võistlejaid autasustatakse medali, diplomi ja meenega.
*Kui ühel alal on osavõtjaid 3 või vähem, autasustatakse võitjat medali, diplomi ja meenega. Teist ja kolmandat kohta
medali ja diplomiga.
7. MAJANDAMINE. Korraldajad tasuvad võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. Osavõtjate sõidu- ja
ülalpidamiskulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.
8. REGISTREERIMINE. e-mailitsi kuni teisipäevani, 19. märtsini 2019. aadressil easl@easl.ee. Kutsekoolide
õpilased registreeruvad ka aadressil tiit@ekksl.ee vastaval ülesandmislehel.
Õppeasutuses õppimist või lõpetamist tõendavate dokumentide esitamine võistluspaigas kell 12.00 – 12.45.
9. AJAKAVA. Lõplik võistluste ajakava selgub pärast registreerimise lõppu, hiljemalt 21. märtsil 2019.
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