
TV 10 OLÜMPIASTARTI 50. HOOAJA LÄBIVIIMISEST 

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu viiakse sel 

aastal üksikalade üleriigilised finaalvõistlused erandkorras läbi 3-s etapis. 
 

TV 10 Olümpiastarti 50. võistlushooaja UUS kalender suvi 2021 
 

Võistlussarja etapid 
 

I ETAPP - 14. juuni 2021, Võru Spordikeskus ja staadion 
ETV2-s ? 
 

 
s – staadion 

h - hall 
 
II ETAPP – 20. juuni 2021, Pärnu Rannastaadion 
ETV2-s ? 
 

 
 
III ETAPP – 29. august 2021, Tartu Tamme staadion 
ETV2-s ? 
 

 
 
FINAAL – 3.-5. september 2021, Kuressaare staadion 
ETV-s ? 
 

 
 

Maakondlikud võistlused. Erakordsetes tingimustes pole võimalik 

üleriiklike etappide vahele tavapäraseid pause planeerida. Seetõttu tuleb 

maakondlike võistluste korraldamisel lähtuda kohapealsetest võimalustest ja 

soovidest ning korraldada võistlusi ükskõik mitmes etapis, kasvõi üksikute 

alade kaupa. Vajaduse korral võib mitmevõistlused läbi viia enne üksikalade 

võistlusi. Tuleb jälgida ainult seda, et maakondlikel võistlustel oleksid alad 

läbi viidud enne, kui need on kavas üleriigilistel etappidel. 

PV 60 m (s), kaugushüpe (h), teivashüpe (s)  

PN 60 m (s), kõrgushüpe (h), kuulitõuge (s) 

TV 60 m (s), kaugushüpe (h), teivashüpe (s) 

TN 60 m (s), kõrgushüpe (h) 

PV 60 m tj, kõrgushüpe, kuulitõuge 

PN 60 m tj, kaugushüpe, teivashüpe 

TV 60 m tj, kõrgushüpe, kuulitõuge 

TN 60 m tj, teivashüpe 

PV kettaheide, pallivise,1000 m 

PN kettaheide, pallivise,1000 m 

TV kettaheide, pallivise, 600 m 

TN kaugushüpe, pallivise, 600 m 

PV 9-võistlus 

PN 9-võistlus 

TV 8-võistlus 

TN 6-võistlus 



Kuidas pääsevad individuaalvõistlejad TV 10 Olümpiastarti 

finaalvõistlustele? 
 

Normitäitmisel lähevad arvesse:  

• kõik TV 10 Olümpiastardi 49. ja 50. hooajal maakondlikel ja 

üleriigilistel võistlustel saavutatud tulemused; 

• kõik 2020. ja 2021. aasta sise- ja välishooajal muudel võistlustel 

saavutatud tulemused tingimusel, et nende võistluste korrektsed 

protokollid on EKJL-le esitatud ja viimase kodulehel avaldatud. 

 

Normitäitmise tingimused: 

• 60 m, 600 m ja 1000 m jooksudes, kaugus-, kõrgus- ja teivashüppes 

ning palliviskes arvestatakse kõigi võistluste tulemusi; 

• 60 m tõkkejooksus arvestatakse kõigi võistluste tulemusi, kus 

tõkkevahed ja -kõrgused vastasid TV 10 Olümpiastardi antud 

vanuserühma omale või olid neist pikemad ja/või kõrgemad; 

• kuulitõukes ja kettaheites arvestatakse kõigi võistluste tulemusi, kus 

võistlusvahendite kaalud vastasid TV 10 Olümpiastardi antud 

vanuserühma omale või olid neist raskemad. 

 

NB! Kõigi individuaalvõistlejate puhul tuleb TV 10 Olümpiastardi 

finaalvõistlustele registreerudes koos registreerimislehega esitada teade 

selle kohta, millal, mis võistlustel ja millise tulemusega osavõtunorm 

täidetud on. Kõnealuse teate mitteesitamisel võistlejat osalema ei lubata. 

 
 


