Tartu linna MV U18, U20 ja täiskasvanutele
18.-19.jaanuar 2022
Tartu Ülikooli spordihoone
JUHEND
Eesmärk
Võistlemise võimaluste loomine täiskasvanud kergejõustiklastele, populariseerida
kergejõustikku Tartu linnas, selgitada Tartu linna 2022.a. kergejõustiku meistrid U18, U20 ja
täiskasvanute vanuseklassis
Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 18.-19.jaanuaril 2022, mõlemal päeval algusega kell 16:30, Tartu
Ülikooli spordihoones (Ujula 4). Osaleda saavad ainult Tartu linna ja maakonna sportlased.
Vanuseklassid
U18 noormehed ja neiud
(sünniaastad 2005-2006)
U20 mees- ja naisjuuniorid
(sünniaastad 2004-2003)
Täiskasvanud mehed ja naised (sünniaastad 2006 ja varem sündinud)
NB! Arvestus on kõigil vanuseklassidel eraldi!
Alad
60m jooks, 200m jooks, 400m jooks, 1500m jooks, 3000m jooks, 60m tõkkejooks,
kaugushüpe, kolmikhüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge
Osalustasu
Osalustasu on kõikide Tartu klubide sportlastele 3€, mida saab maksta spordihoone
administratsioonis nii kaardiga kui sularahas. Maksekviitung tuleb esitada
registreerimislauda.
Registreerimine
Eelregistreerimine toimub kuni 16.jaanuarini kell 15:00
Eelregistreerimise link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmHxa3TnGLgp0byy9QTgDUOsJOKbMCICKWJ6rITPsG2Myww/viewform?usp=sf_link
NB! Kohapeal saab registreerida tund aega enne oma ala algust, peale seda enam
registreerida ei saa!
Autasustamine
Iga ala kolme parimat autasustatakse diplomi ja medaliga

AJAKAVA

18. jaanuar 2022

19. jaanuar 2022

16:30 T U18-N kuulitõuge
P U18 60m eeljooks
16:40 M U20 60m eeljooks
16:50 M 60m eeljooks
17:00 P U18 60m finaaljooks
17:05 M U20 60m finaaljooks
17:10 M 60m finaaljooks
17:20 T U18 60m eeljooks
P U18-M kaugushüpe (II)
17:30 N U20 60m eeljooks
P U18-M kuulitõuge
17:40 N 60m eeljooks
17:50 T U18 60m finaaljooks
17:55 N U20 60m finaaljooks
18:00 N 60m finaaljooks
18:10 T U18-N kaugushüpe (I)
18:20 P U18-M 1500m jooks
18:30 T U18-N 1500m jooks
18:50 T U18-N 200m jooks
19:10 P U18-M 200m jooks

16:30
16:45
16:50
17:05
17:10
17:25
17:40
17:50
18:00
18:10

NB! Sõltuvalt osalejate arvust, võib ajakavas tulla muudatusi!

Peakohtunik
Šerelin Bovt
56660058
zverev.serelin@gmail.com

T U18-N 60m tõkkejooks
P U18-M 60m tõkkejooks
T U18-N kolmikhüpe (I)
P U18-M kolmikhüpe (II)
T U18-N kõrgushüpe
T U18-N 3000m jooks
P U18-M 3000m jooks
T U18-N 400m jooks
P U18-M 400m jooks
P U18-M kõrgushüpe

COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldamiseks alates 15. novembrist
•

•

•
•

Senised piirmäärad tegevustes: lubatud on sisetingimustes kuni 1000 osalejat.
Kehtestatud piirmäära hulka ei arvestata üritusega seotud töötajaid, esinejaid jne,
vaid publikut või osalejaid. Saavutusspordi võistluse (rahvusvahelised võistlused,
sportmängude meistriliigad, esiliigad, Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused)
puhul ei loeta piirarvu määra hulka sportlasi, treenereid ja korraldajaid, sest nad
täidavad tegevuse raames oma tööülesandeid. Piirarvu määr kehtestatakse ainult
pealtvaatajatele. Liikumisharrastuse ürituste puhul ei loeta piirarvu määra hulka
korraldajaid.
Sportimine, treenimine, spordivõistlused on seega lubatud ilma tõendita koolis
käivatele lastele samamoodi nagu varem – kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja
2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased ei pea tõendit treenimisel ega
võistlemisel näitama.
Siseruumides
tuleb
tagada
desinfitseerimisvahendite
olemasolu
ja
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
Maski kandmine on kohustuslik kõigis siseruumides. Seega laieneb kohustus kanda
maski ka avalikus siseruumis huvitegevusele ja huviharidusele, sportimisele,
spordivõistlusele ja - üritustele ajal, mil ei toimu vahetut aktiivset sportimistegevust.
Tegevusele eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v.a duši all
käimisel. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest ja ära võtta
vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast
duši all käimist ja kanda kuni spordiklubist lahkumiseni. Maskikandmise kohustuse
tagamise eest vastutab tegevuse eest vastutav isik.

https://www.ekjl.ee/uudised/covid-19-kaitumisjuhend-sporditegevuse-korraldamiseksalates-15-novembrist/

