
 

 

 

PÄRNUMAA MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 2021 
JUHEND 

1. Eesmärk 
1.1. Selgitada välja Pärnumaa parimad kergejõustiklased programmisolevatel spordialadel; 
1.2. Selgitada välja Pärnumaa meistrid; 
1.3. Propageerida sporti kui tervislikku eluviisi; 
1.4. Propageerida kergejõustikku Pärnu maakonnas; 
1.5. Elanikkonnale võistlusvõimaluste loomine ning vaba aja sisustamine. 

2. Aeg ja koht 
2.1. 21-22.mai, 2021, Pärnu Rannastaadion (Ranna puiestee 2, Pärnu, 80012); 
2.2. Võistluste algus 21.mai kell 16:00 ja 22.mai kell 10:00.  

3. Registreerimine 
3.1. Eelregistreerimine kuni 18.05.2021. 
3.2. Registreerimiseks saada info@psl.ee oma nimi, sünniaeg, vanuseklass, soovitud alad; 
3.3. Treeneritel registreerida grupid Exceli tabeli kaudu info@psl.ee; 
3.4. Mandaat täiendusteks, parandusteks 21.05 14:30-15:00 ja 22.05 8:30-9:00; 
3.5. Võistluspäeval registreerimist ei ole, ainult eelregistreerimine; 
3.6. Lubatud osalema mõlemal päeval kuni 110 võistlejat.  

4. Osavõtjad 
4.1. Võisteldakse alljärgnevates vanuseklassides:  

4.1.1. Naised  
4.1.1.1. U16 (2006 ja nooremad); U18 (2004-2005); N (2003-1987), NV1 (1986-1977); NV2 

(1976 ja vanemad); 
4.1.2. Mehed 

4.1.2.1. U16 (2006 ja nooremad); U18 (2004-2005); M (2003-1982), MV1 (1981-1972); MV2 
(1971 ja vanemad); 

4.2. Iga võistleja võib osaleda piiramatul arvul aladel, juhul kui ajakava seda võimaldab; 
4.3. Käimasoleva vooru katseid järgmises voorus järgi teha ei saa; 
4.4. Arvestuses osalevad Pärnumaal elavad, töötavad, õppivad või klubisse registreeritud elanikud. 

Väljaspool Pärnumaad osalevad võistlejad võistlevad väljaspool arvestust ja finaalkatseid kaasa ei 
tee. 

5. Autasustamine 
5.1. Iga vanuseklassi ja iga ala I-III koht saavad medali. Diplomi soovist tuleb peale võistlust teada anda 

ja see saadetakse järgi.  
5.2. Pärnumaa meitsrivõistluste medaleid on võimalik saada kõigil Pärnumaaga seotud isikutel; 

6. Alad 
6.1. NV1 ja NV2: 100m, 400m, 1500m, kaugus, kuul, ketas, oda, vasar, teatejooks (absoluutarvestus); 
6.2. MV1 ja MV2: 100m, 400m, 1500m, kaugus, kuul, ketas, oda, vasar, teatejooks (absoluutarvestus); 
6.3. N*: 100m, 400m, 1500m, 100 mtj, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda, teivas, vasar, teatejooks 



 

 

 

(absoluutarvestus); 
6.4. M*: 100m, 400m, 1500m, 110 mtj, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda, teivas, vasar, teatejooks 

(absoluutarvestus); 
6.5. U18M: 100m, 400m, 1500m, 110 mtj, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda, teivas, vasar, teatejooks 

(absoluutarvestus); 
6.6. U18N: 100m, 400m, 1500m, 100 mtj, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda, teivas, vasar, teatejooks 

(absoluutarvestus); 
6.7. U16M: 100m, 400m, 1500m, 110 mtj, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda, teivas, vasar, teatejooks 

(absoluutarvestus); 
6.8. U16N: 100m, 400m, 1500m, 100 mtj, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda, teivas, vasar, teatejooks 

(absoluutarvestus); 
6.9. *Juhul, kui U20 vanus (M ja N) soovib võistelda oma vahenditega (oda, kuul, ketas, vasar, tkj), siis ta 

võistleb väljaspool arvestust. 
7. Ajakava 

7.1. Eelajakava avaldame 10.maiks; 
7.2. Võistluste algus R 16:00 ja L 10:00; 
7.3. Autasustamine jooksvalt; 
7.4. Täpsustav ajakava tuleb peale registreerimise lõppu 18.mail; 
7.5. Reedel toimuvad alad: teivashüpe, tõkkejooks, vasaraheide, kaugushüpe; 
7.6. Laupäeval toimuvad alad: 100m, 400m, 1500m ja teatejooks, odavise, kuulitõuge, kettaheide, 

kõrgushüpe. 
8. Majandamine 

8.1. Võistlejate osavõtumaks täiskasvanutel 15.00€ ja noortel U16, U18, U20 5.00€. Osavõtumaks on 
ühekordne ja kogu võistluse eest, olenemata, mitme ala peale registreerid; 

8.2. Võimalus tasuda arvega või ülekandega Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele 
EE211010902000890007;  

8.3. Osalustasu tasumine garanteerib koha võistlusel. Osalustasu peab olema tasutud esimeseks 
võistluspäevaks ehk 21.maiks, 2021, kella 10:00ks. Kui on täitunud 110 osaleja piir, siis teavitame 
sellest oma sotsiaalmeedia kanalites ja kodulehel. Kõik, kes on tasunud osavõtutasu ja ei mahu 
enam 110 osaleja hulka, neile kantakse raha tagasi. 

9. Üldiselt 
9.1. Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse peakohtunik koostöös 

korraldusmeeskonnaga; 
9.2. Iga võistleja vastutab oma tervise eest ise; 
9.3. Ala vähese huvi korral on peakohtunikul õigus ala vastavas vanuseklassis ära jätta. 

10. Kontakt 
10.1. Peakohtunik: Priit Neeme, 5132563, priit@2silda.ee  
10.2. Peasekretär: Jaak Israel, 55698844, jaak.israel@akg.vil.ee  
10.3. Peakorraldaja: Pärnumaa Spordiliit, Kaisa Kirikal, 53494331, info@psl.ee 



 

 

 

10.4. Rannastaadion: Tair Anton; tair.anton@spordikeskus.parnu.ee  
 

11. COVID-19 JA KORRALDAJA KOHUSTUSED 
11.1. Spordivõistlustel saab osalema lubada maksimaalselt 150 inimest, kuhu sisse on arvestatud 

ka korraldajad, kohtunikud jm. personal;  
11.2. Jälgida, et osalejad peavad hoidma teiste inimestega distantsi ning ootel olevad grupid ei 

ületaks 10 inimest;  
11.3. Sündmuse toimumispaigas peavad olema desinfitseerimisvahendid ja täidetud kõik 

desinfitseerimisnõuded; 
11.4. Korraldaja peab tagama maski ostmise võimaluse või lisama maski osavõtu tasu sisse. 

 

 


