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Eestimaa Spordiliit Jõud
Eestimaa Spordiliit JÕUD
Toompuiestee 21, Tallinn 10137, Estonia
Faks: +372 662 2651
Peasekretär Tarmo Volt
662 2652, 504 0612, tarmo@joud.ee
Nõunik
Ants Saar
662 2654, 506 2596, ants@joud.ee
Peaspetsialist Helen Mast
662 2650, 529 9432, helen@joud.ee
		E-mail: emsl@joud.ee
www.joud.ee

Maakondade spordiliidud
HARJUMAA SPORDILIIT
Sirje Tikerpäe
Roosikrantsi 12, Tallinn 10119
Tel./faks: 611 8556
Tel. 611 8557
Mob. 516 5093
harju.spordiliit@mv.harju.ee
www.harjusport.ee

JÕGEVAMAA SPORDILIIT “KALJU”
Uno Valdmets
Suur 3, Jõgeva 48306
Tel. 772 2370
Mob. 515 0477
jslkalju@hot.ee
www.jslkalju.ee
JÄRVAMAA SPORDILIIT
Piret Maaring
Aiavilja 1, Paide 72712
Tel. 697 1485
Mob. 5333 3067
piret.maaring@jarvasport.ee
www.jarvasport.ee

HIIUMAA SPORDILIIT
Anton Kaljula
Leigri väljak 11, Kärdla 92412
Tel./faks: 463 1244
Mob. 505 5129
anton@hiiumaasport.ee
www.hiiumaasport.ee

LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT
“LÄÄNELA”
Ülle Lass
Lihula mnt. 10, Haapsalu 90507
Tel. 472 5067
Mob. 517 1746
spordiliit@laanesport.ee
www.laanesport.ee

IDA-VIRUMAA SPORDILIIT
Rene Kundla
Keskväljaku 1, Jõhvi 41594
Tel. 337 7678
Mob. 502 2860
info@sportiv.ee
www.sportiv.ee

LÄÄNE-VIRUMAA SPORDILIIT
Raili Vlasovski
Kastani pst. 12, Rakvere 44307
Tel. 327 8207
Mob. 53 481 100
info@lvsl.ee
www.lvsl.ee
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pÕlVa maaKoNNa spordiliit
Ingrid Muuga
Kesk 20, Põlva 63308
Tel. 799 4637
Mob. 517 5848
polvasport@gmail.com
www.polvamaa.ee/sport

ValGamaa spordiliit
Rein Leppik
Kesk 12, Valga 68203
Tel. 766 6117
Mob. 523 4974
valgamaa.sport@mail.ee
www.valgamaasl.ee

pÄrNUmaa spordiliit
Kaiu Kustasson
Akadeemia 2, Pärnu 80010
Tel. 447 9746
Mob. 514 9380
kaiu.kustasson@gmail.com
www.psl.ee

VilJaNdimaa spordiliit
Margit Kurvits
Vaksali 4, Viljandi 71020
Tel. 435 1576
Mob. 502 2521
spordiliit@viljandimaa.ee
www.spordiliit.viljandimaa.ee

rapla maaKoNNa spordiliit
Rein Pajunurm
Mahlamäe 10, 79514 Rapla
Tel./faks 485 5481
Mob. 5340 9205
info@raplamsl.ee
www.raplamsl.ee

VÕrUmaa spordiliit
Merike Õun
Räpina mnt 3a, 65606 Võru
Tel. 712 1809
Mob. 516 5720
merike.oun@gmail.com
www.werro.ee/sport

saarEmaa spordiliit
Mari Kald
Vallimaa 16a, Kuressaare 93819
Tel. 452 0376
Mob. 511 1151
info@saaresport.ee
www.saaresport.ee
tartUmaa spordiliit
Lembit Toru
Vaksali 17a, Tartu 50410
Tel./faks 737 0999
Mob. 5556 0888
info@tmsl.ee
www.tartumaasport.ee

HARJUMAA

HIIUMAA

LÄÄNEMAA

IDAVIRUMAA

LÄÄNEVIRUMAA

RAPLAMAA JÄRVAMAA
JÕGEVAMAA

SAAREMAA

PÄRNUMAA

VILJANDIMAA

TARTUMAA

VALGAMAA

PÕLVAMAA
VÕRUMAA
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14. Eestimaa suvemängud toimuvad EOK egiidi all.
The 14th Estonian Summer Games will be held under
the auspices of the Estonian Olympic Committee.

14. Eestimaa suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud
koostöös Kuressaare Linnavalitsuse ja Saaremaa Spordiliiduga.
The 14th Estonian Summer Games will be organized by
the Estonian Sports Association Jõud in cooperation with Kuressaare Town Government and Saare County Sports Association.

Eestimaa suvemängud korraldatakse iga 4 aasta järel.
The Estonian Summer Games are held every four years.

Suvemängudele oodatakse üle 4000 osaleja.
The Summer Games are expected to have more than
4000 participants.

Suvemängud on rahvusvahelised ja avatud kõigile.
The Summer Games are international and open to all.

Suvemängude avamine toimub Kuressaare lossihoovis.
The opening ceremony of the Summer Games will take
place in the Kuressaare Castle.
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14. Eestimaa suvemängude korraldustoimkond
Esimees
Peakoordinaator

Madis Kallas

Kuressaare linnapea

5067383

Tarmo Volt

EMSL Jõud peasekretär

504 0612

Kalev Kütt

Saaremaa Spordiliidu juhatuse
esimees

5065161

		
Mari Kald
		
Tiia Leppik

Saaremaa Spordiliidu
peasekretär

5111151

Kuressaare aselinnapea

4550517
5278139

		

Mati Mäetalu

Saaremaa Spordikooli direktor

		

Heli Jalakas

Kuressaare linna kultuurinõunik 56915554

		

Helen Mast

EMSL Jõud peaspetsialist

5299432

		

Ants Saar

EMSL Jõud nõunik

5062596

14. Eestimaa suvemängude kohtunikekogu
14. Eestimaa suvemängud peakohtunik

Kalev Kütt

5065161

		

peakohtuniku abi

Ants Saar

5062596

		

peasekretär

Helen Mast

5299432		

		

peasekretäri abi

Jaak Rooden

5264863

		

peakorraldaja

Mari Kald

5111151

		

peakorraldaja

Mati Mäetalu

5278139

peakohtunik

Erik Horn

5266376

		

peasekretär

Anu Kilki

5283836

		

peakorraldaja

Raivo Uus

5224999		

Jalgrattakross

peakohtunik

Simmo Kikkas

5212836		

ORIENTEERUMINE

peakorraldaja

Mait Must

5153637 		

Jahilaskmine CSP

peakohtunik

Marko Vann

5268733

Petank

peakohtunik

Ain Koplimäe

55641605

Juhtide võISTLUS

peakohtunik

Kalev Kütt

5065161

Korvpall

peakohtunik

Ivar Tamm

53328090

peakorraldaja

Riivo Allik

5203533

peakohtuniku abi

Mati Proos

5263896

Kergejõustik
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Käsipall
		

peakohtunik

Toomas Heinla

57855916

peakorraldaja

Hendrik Karlson

5055435

Jalgpall 7X7

peakohtunik

Andre Käen

58040477

Õhkrelvadest LASKMINE

peakohtunik

Karl Kontor

5054006

		

peakorraldaja

Martin Kosemets

56911677

peakohtunik

Egert Ehari

53301663

peasekretär

Elis Põhjala

55653269

peakorraldaja

Marko Keskküla

55643893

Tõstmine

peakohtunik

Lydon Mürgimäe

5211232

Sangpommi võistlus

peakohtunik

Kalle Kolter

53229703

Judo
		

võistluste direktor

Kristine Järsk

5217023

		

peakohtunik

Andri Sabrodin

56480052

		

rajameister

Kristjan Lepp

5175956

		

sekretär

Ave Talts

5136847

võistluste juht

Toomas Sepp

55569869

ratsutamise takistussõit

rallisprint

tehnilise komisjoni
		

esimees

Tõnu Sepp

		

peaajamõõtja

Rain Magus

		

turvaülem

Hillar Peegel

		

rajameister

Arne Brokman

		

sekretär

Kairi Sepp

Võrkpall

peakohtunik

Are Keel

5087570

Mälumäng

peakohtunik

Avo Levisto

5269213

Tennis

peakohtunik

Rauno Gull

56677188

Köievedu

peakohtunik

Raivo Uus

5224999

Juhtide võrkpall

peakohtunik

Are Keel

5087570

Sumo

peakohtunik

Riho Rannikmaa

53915160

peakorraldaja

Olev Kiirend

5153413

võistluskomitee

Tõnu Toompuu

Golf

		

Aile Rahu

		

Mati Tasa

		

Eero Lapp

		

peakohtunik

Sander Vallaots

		

peakorraldaja

Eero Lapp

5058045

peakohtunik

Harri Reimand

53470913

peakorraldaja

Maris Talvik

56994477

Discgolf
Liikumisharrastuse
üritused
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Valdkonnad
Spordibaasid		

Kalev Kütt

		

5065161

Toitlustamine		

Mariliin Haamer

		

53977250

Koolimajutus

Aado Haandi

		

5184814

		

Kujundaja		

Ain Vares, Logolife OÜ		

Kultuuriprogramm

Heli Jalakas, Mari Kald

Press			Alver Kivi , Saarlase spordiportaal

5203537

56473960

14. Eestimaa suvemängude ajakava
			

Schedule

Reede, 10. juuli / Friday, July 10
12:00
Petank, maakonnad
Petanque, triples
13:00
Meeste käsipall
Men’s Handball
14:00
Kergejõustik
Athletics
14:00
Juhtide võistlus
Leaders race
14:00
Linnade võrkpall
Volleyball for towns
14:00
Valdade võrkpall
Volleyball for parishes
14:00
Poiste jalgpall
Boys Football
14:00
Tüdrukute jalgpall
Girls Football
14:00
Tennis
Tennis
14:00
Meeste korvpall
Men´s Basketball
				
14:00
Naiste korvpall
Women’s Basketball
16:00
Juhtide võrkpall
Leaders Volleyball
19:15
Rongkäik
Procession
20:00
Avamine
Opening Ceremony
21:00
Kontsert – TRAFFIC
Club night for participants

Kuursaali esine plats
Kuressaare Spordikeskus
Kuressaare staadion
Supelrand
Kesklinna staadion
Rannaala staadioni kõrval
Nasva spordiväljak
SÜG kunstmuruväljak
Kuressaare Tennisekeskus
KG, Orissaare Spordihoone,
Muhu spordihall
spordikeskuse väike saal, KG võimla
Supelranna liivaväljakud
Kuressaare Spordikeskuse juurest
Kuressaare lossihoov
Kuressaare lossihoov
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Laupäev, 11. juuli / Saturday, July 11
8:00
9:00
9:00
9:00
10:00
10:00

Meeste käsipall
Linnade võrkpall
Valdade võrkpall
Tennis
Kergejõustik
Jahilaskmine CSP

Men’s Handball
Volleyball for towns
Volleyball for parishes
Tennis
Athletics
Compak Sporting

Kuressaare Spordikeskus
Kesklinna staadion
Rannaala staadioni kõrval
Kuressaare Tennisekeskus
Kuressaare staadion
Tagavere lasketiir

10:00
Meeste korvpall
Men´s Basketball
Kuressaare Spordikeskus, KG, Orissaare,
				
Muhu
10:00
Naiste korvpall
Women’s Basketball
spordikeskuse väike saal, KG võimla
10:00
Poiste jalgpall
Boys Football
Nasva spordiväljak
10:00
Tüdrukute jalgpall
Girls Football
SÜG kunstmuruväljak
10:00
Petank, linnad/vallad
Petanque, triples
Kuursaali esine plats
10:00
Õhkrelvadest laskmine
Shooting with air rifle spordikeskuse kergejõustikuhall
			
and air pistol
10:00-17:00 Discgolf maakondadele Discgolf
Kuressaare Tervisepark
11:00-15:00 Aerusurf kõigile
Paddle surf
Supelrand
11:00
Ratsutamise takistussõit Equestrian jumping competition
Kaali järve ääres
11:00
Judo
Judo
spordikeskuse kergejõustikuhall
11:00
Tõstmine
Weightlifting
Kuressaare Vanalinna Kool
12:00
Rallisprint, start
Rally Sprint
Laimjala vald, Kingli küla
12:00
Golf
Golf
Kuressaare golfiväljak
12:00
3 terviseraja matk
Walking tour
Kuressaare Tervisepark
13:00
Jalgrattakross
Mountain-Bike Cross-Country Karujärve Tervisespordikeskus
14:00
Köievedu
Tug-of-war
Rannaala staadioni kõrval
15:00
Mälumäng
Quiz show
Kuressaare Kultuurikeskus
15:00
Sumo
Sumo
spordikeskuse kergejõustikuhall
15:00
Sangpommi võistlus
Kettlebell
kesklinn/vihma korral KTG võimla
17:00
Orienteerumine, lühirada Orienteering, middle distance Karujärve Tervisespordikeskus
				
(Dejevo kaardil)
19:00
Kohtumispaik - KUURIGRUUV
Club night for participants Kuursaal
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Pühapäev, 12. juuli / Sunday, July 12
8:00
Ratsutamise takistussõit Equestrian jumping competition Kaali järve ääres
9:00
Linnade võrkpall
Volleyball for towns
Kesklinna staadion
9:00
Valdade võrkpall
Volleyball for parishes Rannaala staadioni kõrval
10:00
Meeste korvpall
Men’s Basketball
Kuressaare Spordikeskus
10:00
Naiste korvpall
Women’s Basketball
Kuressaare Spordikeskus
10:00
Orienteerumine, teade
Orienteering, relay
Karujärve Tervisespordikeskus
				
(Dejevo kaardil)
10:00
Õhkrelvadest laskmine
Shooting with air rifle spordikeskuse kergejõustikuhall
			
and air pistol
10:00-14:00 Discgolf kõigile
Discgolf
Kuressaare Tervisepark
14:00
Korvpalli finaalid            Basketball finals
Kuressaare Spordikeskus
16:00
Lõpetamine
Closing Ceremony
Kuressaare Spordikeskus

Võistlejate kaalumine raskejõustikus
weighing
Judos

toimub võistlejate kaalumine laupäeva hommikul kella 9.00 – 9.45
In judo
		
weighing takes place on Saturday morning from 9.00 till 9.45
Tõstmises
		
toimub võistlejate kaalumine laupäeva hommikul kella 9.00 – 10.00
In weightlifting
		
weighing takes place on Saturday morning from 9.00 till 10.00
Sangpommi võistluses
		
toimub võistlejate kaalumine laupäeval kella 13.00 – 14.00
In kettlebell biathlon
		
weighing takes place on Saturday from 13.00 till 14.00
Sumos
		
toimub võistlejate kaalumine laupäeval kella 14.00 – 14.30
In sumo
		
weighing takes place on Saturday from 14.00 till 14.30
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Juhtide võrkpall
14. Eestimaa suvemängude raames toimub võrkpalliturniir VIP-ide võistkondadele.
Aeg: 10. juulil kell 16.00
Koht: Kuressaare supelranna liivaväljakud
Võistkonnad: Riigikogu, tippametnikud, maavanemad, Kuressaare linna ja Saaremaa
juhid.
Võistkonna suurus 10 mängijat.
Kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega.
				

14. Eestimaa suvemängude
ÜLDINFO
Suvemängude sekretariaat asub Kuressaare Spordikeskuse õppeklassis.
Võistkondade esindajatele antakse kätte suvemängude materjalid
		
		

10. juulil kell 11.00 - 19.00,
11. juulil kell 9.00 - 14.00.

Avamine
14. Eestimaa suvemängude avamine toimub reedel, 10. juulil kell 20.00
Kuressaare lossihoovis.
Rongkäiguks kogunetakse kell 19.15 Kuressaare Spordikeskuse juurde.
Rongkäiku ja avamisele palun kaasa võtta maakonna ja omavalitsuse sümboolika.
Palume kõiki osalejaid esindama oma maakonda ja omavalitsust ning osalema
spordipeo avamisel.

14

Toitlustamine
Kontaktisik: Marliin Haamer - telefon 53977250, e-post marliin@syg.edu.ee
Toitlustamise ajad ja kohad
Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium
		
		

10.07
10.07

12.00 - 15.00
18.00 - 20.00

lõunasöök
õhtusöök

		
		
		

11.07
11.07
11.07

8.00 - 10.00
12.00 - 15.00
18.30 - 20.30

hommikusöök
lõunasöök
õhtusöök

		
		

12.07
12.07

8.00 - 10.00
12.00 - 14.00

hommikusöök
lõunasöök

Tagavere laskeriirus, jahilaskmine
		

11.07

				

lõunasöök

Karujär ve Ter visespordikeskus, jalgratas, orienteerumine
11.07

14.30 – 17.30 		

lõunasöök

Nasva, poiste jalgpall
		
		

10.07
11.07

				
				

lõunasöök
lõunasöök

				
				

lõunasöök
lõunasöök

Kor vpall
		
		

10.07
11.07

Lõunasöögid organiseeritakse korraldajate poolt alagrupi toimumiskohta,
va Kuressaares.
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Koolimajutus
Koolimajutus eelregistreerunutele oma magamisvarustusega Kuressaare Gümnaasiumis
ja Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Kontaktisik: Aado Haandi- telefon 5184814, e-post aado.haandi@syg.edu.ee

Telkimine
Kuressaare Gümnaasiumi territooriumil ja Suure Tõllu Puhkekülas.

Puhkeõhtud
Reedel

kell 21.00 ansambel TRAFFIC

Laupäeval kell 19.00 KUURIGRUUV
		

Kuressaare lossihoovis
Kuressaare Kuursaalis

(sissepääs 14. Eestimaa suvemängude võtmehoidjaga)

Liikumisharrastuse üritused
3 ter viseraja matk
Matkates (ka kepikõndijad) tutvutakse Kuressaare linna ümbritsevate kolme ter viseraja ja kergliiklusteedega. Matk algab Kuressaare Ter visepargist, edasi liigutakse
Upa-Kudjape Ter viserajale ja matk lõpeb Musumänniku ter viserajal.

Aerusurf kõigile
Kuressaare Supelrannas saab tutvuda uue veespordialaga - aerusurfiga.
Toimuvad aerusurfi algõpetus ja proovisõidud.
Kuressaare Ter visepargis on avatud discgolfi rada kõigile huvilistele. Mängitakse üks
ring 9 kor viga rajal (Hind täiskasvanutele 5 eurot, lastele 2 eurot.)
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Autasustamine
Mängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud

võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega, kolme paremat võistkonda
karikate ja diplomitega.
Tennise, köieveo ja discgolfi autasustamine toimub Kuressaare staadionil. Teistel spordialadel toimub autasustamine koheselt pärast paremuse selgitamist võistluspaikades.
Suvemängude lõpetamisel, mis toimub pühapäeval, 12. juulil kell 16.00 Kuressaare
Spordikeskuses autasustatakse:
- meeste kor vpallis I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid, treenerit ja maakonda
- naiste kor vpallis I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid, treenerit ja maakonda
- meeste võrkpall, maakondade ar vestus, I-III koht
- naiste võrkpall, maakondade ar vestus, I-III koht
- mälumäng, maakondade ar vestus, I-III koht
- kergejõustik , I-III koha saavutanud vallad, linnad, maakonnad
- suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis ning vallavanemat ja sporditöötajat
- üldkokkuvõttes kolme paremat linna mõlemas grupis ning linnapead ja sporditöötajat
- üldkokkuvõttes kolme paremat maakonda mõlemas grupis ning maavanemat ja
maakonna spordiliidu juhti.

14. Eestimaa suvemängude kokkuvõttes
selgitatakse:
- paremad maakonnad kahes grupis (üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku);
- paremad linnad kahes grupis (üle 10 000 elaniku ja kuni 10 000 elanikku);
- paremad vallad kahes grupis (üle 2 000 elaniku ja kuni 2 000 elanikku).
Maakondade paremusjärjestuse selgitamisel läheb ar vesse:
- suurtel maakondadel kergejõustiku + 10 parema spordiala kohapunktid;
- väikestel maakondadel kergejõustiku + 8 parema spordiala kohapunktid.
Linnade paremusjärjestuse selgitamisel läheb ar vesse
kergejõustiku + 5 parema spordiala kohapunktid.
Valdade paremusjärjestuse selgitamisel läheb ar vesse
kergejõustiku + 4 parema spordiala kohapunktid.
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KERGEJÕUSTIKU A JAKAVA

spordiala/vanuseklass

T

N

NV I

NV II

P

M

MV I

MV II

100 m eeljooks

15.15

15.35

16.00

16.10

14.00

14.25

14.50

15.00

100 m finaal

17.50

17.55

18.00

18.05

17.20

17.30

17.40

17.45

800 m

18.45

18.55

18.15

18.30

Reede, 10. juuli

1500 m
kaugus

16.20

16.35

16.45

17.00

14.00

17.20

15.15

17.00

15.35

14.00
17.20

14.00

15.35

17.20

16.20

18.05

18.05

15.15

14.00

19.00

19.00

ketas

10.00

11.10

13.20

13.20

12.15

15.20

14.20

14.20

kaugus

11.30

10.00

13.00

14.10

13.15

13.30

kõrgus
kuul
oda

Laupäev, 11. juuli

10.00

kõrgus
kuul

12.30

13.40

400 m
1500 m

12.00

11.30

14.50

10.30

10.45

11.00

11.10

12.15
13.40

3000 m

14.10

5000 m
4 x 100 m

10.00

12.15

14.50

15.20

AUTASUSTAMINE KOHESELT PÄRAST VÕISTLUSALA LÕPPU.
SÕLTUVALT OSAVÕTJATE ARVUST VÕIB A JAKAVA MUUTUDA.
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Eestimaa suvemängude ajaloost
2009. aastal muutusid maaspordimängud Eestimaa spordimängudeks ja väikelinnade
mängud linnade mängudeks, mis oli väga oluline samm Eestimaa Spordiliit Jõud tegevuse
ja võistlussüsteemi arendamisel.

Maaspordimängude eellugu
Maanoorte spordimängud kasvasid ajapikku välja spartakiaadidest, mida hakati korraldama
varsti pärast maaspordiühingu Jõud moodustamist 1946. aastal.
16.-18. aprillini 1949 toimus Tallinnas I Jõu raskejõustikuspartakiaad.
23.-25. juulini 1949 toimus I Jõu suvespartakiaad, kus võisteldi kuuel alal.
1950. aastal leidis aset I tehnikumide suvespartakiaad.
1959. aastal jõuti esimeste maaspordimängude korraldamiseni.

Eesti maaspordimängude (MSM) võitjad läbi aegade
I MSM

1.-5. august 1959. a Pärnus

II MSM

2.-6. august 1963. a Viljandis

III MSM

20.-26. juuli 1966. a Viljandis

		Mängude võitja		Harju
		
VI suvespartakiaadi võitja
Paide

		
		

Mängude võitja 		
X Suvespartakiaadi võitja

ETKVL TSK
Viljandi

		Mängude võitja		Viljandi
		
XV suvespartakiaadi võitja
ETKVL TSK
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IV MSM

19.-22. august 1971. a Viljandis ja Vinnis

V MSM

29. juuli - 1. august 1976. a Viljandis

		Mängude võitja		Tartu
		
XVII suvespartakiaadi võitja Viljandi

		
		
		
		
		

Mängude võitjad:
Suured rajoonid 		
Keskmised rajoonid
Väikesed rajoonid 		
Suvespartakiaadi võitja

Viljandi
Rapla
Kingissepa
Harju

VI MSM

24.-26. juuli 1981. a Raplas

VII MSM

26.-28. juuli 1985. a. Vinnis, Kadrinas, Rakveres

VIII MSM

26.-28. juuli 1991. a Viljandis

IX MSM

21.-23. juuli 1995. a Viljandis

X MSM

16.-18. juuli 1999. a Haapsalus

XI MSM

4.-6. juuli 2003. a Viljandis

		
Mängude võitjad:
		Suured rajoonid		Harju
		
Keskmised rajoonid
Jõgeva
		Väikesed rajoonid		Kohtla-Järve

		
Mängude võitjad:
		Suured rajoonid		Harju
		
Keskmised rajoonid
Rapla
		
Väikesed rajoonid 		
Kohtla-Järve

		

Maakondade vahelist võistkondlikku arvestust ei peetud

		
Mängude võitjad:
		Maakonnad 		Tartumaa
		Vallad 			Kadrina

		
Mängude võitjad:
		Maakonnad 		Tartumaa
		Vallad			Tartu

		
Mängude võitjad:
		Maakonnad 		Tartumaa
		Vallad 			Tartu
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XII MSM

6.-8. juuli 2007. a Valgas

		
Mängude võitjad:
		
Suured maakonnad
Tartumaa
		
Väikesed maakonnad
Järvamaa
		Linnad 			Türi
		
Suured vallad 		
Tartu
		
Väikesed vallad 		
Kernu

Eestimaa suvemängud
XIII MSM

8.-10. juuli 2011. a Rakveres

		
Mängude võitjad:
		
Suured maakonnad
Tartumaa
		
Väikesed maakonnad
Järvamaa
		Linnad			Rakvere
		Väikesed linnad		Elva
		
Suured vallad 		
Tartu
		
Väikesed vallad 		
Juuru
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14. Eestimaa suvemängude juhend
I Eesmärk ja ülesanded
1.Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi
Eesti elanikkonnale.
2.Anda osavõtjatele võimalus esindada väärikalt oma kodukohta.
3.Elavdada ja arendada Eesti riigi esindajate, omavalitsuste, EOK, spordialaliitude, maakondadespordiliitude, rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ja Eestimaa Spordiliidu
Jõud koostööd.
4.Siduda sporditegevust liikumisharrastuse arendamisel erinevate kultuuriüritustega.
5.Tõsta Eesti mainet sportliku riigina nii kodu- kui ka välismaal.
6.Anda välisvõistlejatele võimalus tutvuda Eesti riigiga spordi ja kultuuri vahendusel.
7.Selgitada suvemängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:
1)parimad maakonnad kergejõustikus, jalgrattakrossis, orienteerumises, jahilaskmisesCSP,
petangis, juhtide võistluses, meeste korvpallis, naiste korvpallis, meeste käsipallis,
poiste jalgpallis 7x7, tüdrukute jalgpallis 7x7, õhkrelvadest laskmises, judos, tõstmises,
sangpommi võistluses, ratsutamise takistussõidus, rallisprindis ning arvestuslikuna
meeste võrkpallis, naiste võrkpallis ning mälumängus;
2)parimad linnad kergejõustikus, jalgrattakrossis, orienteerumises, jahilaskmises CSP,
petangis, juhtide võistluses, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, mälumängus ning
tennises;
3)parimad vallad kergejõustikus, jalgrattakrossis, orienteerumises, jahilaskmises CSP,
petangis, juhtide võistluses, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, mälumängus ning
köieveos.
8.Selgitada suvemängude üldkokkuvõttes:
1)parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku;
2)parimad linnad kahes grupis: üle 10 000 elaniku ja kuni 10 000 elanikku;
3)parimad vallad kahes grupis: üle 2 000 elaniku ja kuni 2 000 elanikku.
Maakondade ja omavalitsuste elanike arvu aluseks võetakse andmed seisuga
1. jaanuar 2015 (http://portaal.ell.ee/1449). Vallasisese linna osalemisel arvestatakse elanike arvu vallasisese linna territooriumil.
II Aeg ja koht
14. Eestimaa suvemängud viiakse läbi 10.-12. juulil 2015. a Kuressaares ja Saaremaal.
III Juhtimine ja korraldamine
1.Mängude ettevalmistamist ja üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koos Eestimaa
Spordiliidu Jõud, Kuressaare Linnavalitsuse, Kuressaare Spordikeskuse ning Saaremaa Spordiliiduga.
2.Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a.
juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.
3. 14. Eestimaa suvemängud toimuvad Eesti Olümpiakomitee egiidi all.
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IV Osavõtjad
1. Mängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti maakondade, linnade ja valdade võistkondi mängude kavas olevatel ja nendele ettenähtud spordialadel ühe võistkonnaga, kui
spordiala juhendis ei ole määratletud teisiti.
2. Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
3. Linnade võistkonnad moodustatakse antud linna territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või antud linna spordiklubides registreeritud sportlastest. Linnade arvestuses lubatakse osaleda ka vallasisestel linnadel.
4. Valdade võistkonnad moodustatakse antud valla territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või antud valla spordiklubides registreeritud sportlastest.
5. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe maakonna/omavalitsuse/võistkonna eest.
6. Mängudel võivad osaleda välisriikide sportlased. Välisriikide sportlased omavad õigust
autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
7. Liikumisharrastuse üritustel võivad osaleda kõik soovijad.
V Spordialade kava ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Spordiala
Maakondadele
Linnadele
Valdadele
Väliskülalistele
kergejõustik 		
x
x 		
x 		
x
jalgrattakross 		
x
x 		
x 		
x
orienteerumine 		
x
x 		
x 		
x
jahilaskmine CSP 		
x
x
x 		
x
petank 			
x
x 		
x 		
x
juhtide võistlus 		
x
x 		
x
korvpall, mehed 		x 					x
korvpall, naised 		x 					x
käsipall, mehed 		x 					x
jalgpall 7x7, poisid 		x 					x
jalgpall 7x7, tüdrukud
x 					
x
õhkrelvadest laskmine
x 					x
judo x x tõstmine 		
x 					
x
sangpommi võistlus
x					x
ratsutamise takistussõit
x 					x
rallisprint 		x 					x
võrkpall, mehed
mk arvestus
x 		
x 		
x
võrkpall, naised
mk arvestus
x 		
x 		
x
mälumäng
mk arvestus
x 		
x
tennis 			
x
köievedu 					
x
juhtide võrkpall 			
kutsutud võistkondadele
sumo 			
x
väljaspool arvestust 		
x
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golf 				
x
väljaspool arvestust 		
x
discgolf 			x
kõigile 				x
liikumisharrastuse üritused 		kõigile 				x
Arvestuslikud spordialad
1. Kergejõustik – maakondade, linnade ja valdade võistkondadele Võistkonna suurus on
piiramatu. Programmis on järgmised alad:
Neiud					 Naised
1998.a ja hiljem sündinud 			
1981-1997.a sündinud
100 m 					100 m
800 m 					800 m
1500 m 					1500 m
kaugushüpe 				kaugushüpe
kõrgushüpe 				kõrgushüpe
kuulitõuge (3,0 kg) 				
kuulitõuge
kettaheide (1,0 kg) 				
kettaheide
odavise (500 g) 				
odavise
							
4 x 100 m (ainult ühes grupis)
Naisveteranid
NV-I 1971-1980.a sündinud 			
NV-II 1970.a ja varem sündinud
100 m 					100 m
400 m 					400 m
1500 m 					1500 m
kaugushüpe 				kaugushüpe
kuulitõuge 				
kuulitõuge (3,0 kg)
kettaheide 				
kettaheide (1,0 kg)
odavise 					odavise (500 g)
Noormehed 				Mehed
1998.a ja hiljem sündinud 			
1976-1997.a sündinud
100 m 					100 m
400 m 					400 m
1500 m 					1500 m
3000 m 					5000 m
kaugushüpe 				kaugushüpe
kõrgushüpe 				kõrgushüpe
kuulitõuge (5 kg) 				
kuulitõuge
odavise (600 g) 				
odavise
kettaheide (1,5 kg) 				
kettaheide
							
4 x 100 m (ainult ühes grupis)
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Meesveteranid
MV-I 1966-1975.a sündinud 			
MV-II 1965.a ja varem sündinud
100 m 					100 m
800 m 					800 m
3000 m 					3000 m
kaugushüpe 				kaugushüpe
kuulitõuge 				
kuulitõuge (6,0 kg)
kettaheide 				
kettaheide (1,5 kg)
odavise 					odavise (700 g)
Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja
naiste absoluutarvestuses ning kõrgushüppes ja 400 m jooksus, kus veteranid võivad
osaleda täiskasvanute klassis. Teatejooksudes võib komplekteerida ka maakonna võistkondi, kusjuures üks võistleja võib osaleda ainult ühes teatejooksus.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I
koht - 80 punkti, II koht - 77 p, III koht - 75 p, 4. koht - 73 p, 5. koht - 72 p jne. Teatejooksus on koefitsient 2.
Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks: maakondadele - liidetakse 30 parema
individuaalse tulemuse ja 2 parema teatejooksu kohapunktid olenemata võistlusklassist; linnadele ja valdadele - liidetakse 20 parema individuaalse tulemuse ja parima
teatejooksu kohapunktid olenemata võistlusklassist. Maakondlik arvestus toimub
paralleelselt linnade ja valdade arvestusega. Punktide võrdsuse korral on määravaks
parem koht teatejooksus. Teatejooksu võrdsuse korral või teatejooksude puudumisel
määrab paremuse suurem esi- või paremate kohtade arv.
2. Jalgrattakross - maakondade, linnade ja valdade võistkondadele Võistkonna suurus on
piiramatu. Võisteldakse ainult oma vanuseklassis.
Distantsid ja vanuseklassid:
I start – sõidu kestvus 1 tund + 1 ring
M (sünd 1976-1998.a)
M40 (sünd 1966-1975.a)
II start – sõidu kestvus 40 minutit + 1 ring
N16 (sünd 1999.a ja hiljem)
N (sünd 1981-1998.a)
N35+ (sünd 1980.a ja varem)
M16 (sünd 1999.a ja hiljem)
M50+ (sünd 1965.a ja varem)
Sõltuvalt osavõtjate arvust on peakohtunikul õigus suurendada startide arvu. NB! Kõigil
osavõtjatel on kiiver kohustuslik. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks
saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht - 50 punkti, II – 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p,
5.- 42 p jne. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks: maakondadele - liidetak-
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se 8 parema võistleja kohapunktid olenemata vanuseklassist; linnadele ja valdadele
- liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid olenemata vanuseklassist. Maakondlik
arvestus toimub paralleelselt linnade ja valdade arvestusega. Punktide võrdsuse korral
on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
3. Orienteerumine – lühirada maakondade, linnade ja valdade võistkondadele ning teateorienteerumine maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Lühiraja võistlusklassid:
N16 (sünd 1999.a ja hiljem)
M16 (sünd 1999.a ja hiljem)
N21 (sünd 1981-1998.a)
M21 (sünd 1981-1998.a)
N35 (sünd 1971-1980.a)
M35 (sünd 1971-1980.a)
N45 (sünd 1961-1970.a)
M45 (sünd 1961- 1970.a)
N55 (sünd 1960 ja varem)
M55 (sünd 1960.a ja varem)
Lühirajal lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.
Teateorienteerumine toimub 3-liikmelistele võistkondadele järgmistes võistlusklassides:
N16, N21, N35, N45, N55
M16, M21, M35, M45, M55
Teateorienteerumises on N16, N35, N45, N55, M16, M35, M45 ja M55 klassi võistlejatel
lubatud osaleda N21 ja M21 võistkonnas. N55 võistlejatel on lubatud osaleda N35
ja N45 ning M55 klassi võistlejatel on lubatud osaleda M35 ja M45 võistlusklassis.
N45 võistlejatel on lubatud osaleda N35 ja M45 võistlejal on lubatud osaleda M35
võistlusklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne. Teateorienteerumises on
koefitsient 2.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks: maakondadele - liidetakse 10 parema
tulemuse kohapunktid lühirajalt ja 3 parema tulemuse kohapunktid teatevõistluselt
olenemata võistlusklassist; linnadele ja valdadele - liidetakse 5 parema tulemuse kohapunktid lühirajalt olenemata võistlusklassist.
Maakondlik arvestus lühirajal toimub paralleelselt linnade ja valdade arvestusega. Punktide
võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Kasutatakse
SPORTident märkesüsteemi.
4. Jahilaskmine CSP – maakondade, linnade ja valdade võistkondadele Võistkonna suurus
on piiramatu. Lastakse 4 x25 märki CSP (COMPAK SPORTING). Võistlus peetakse
vastavalt FITASC reeglitele.
Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks: maakondadele - liidetakse 4 parema täiskasvanu ja 1 parema juuniori tabamused; linnadele ja valdadele - liidetakse 3 parema
võistleja tabamused. Maakondlik arvestus toimub paralleelselt linnade ja valdade
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arvestusega. Võrdsete tabamuste korral on määravaks parema võistleja tulemus, selle
võrdsuse korral teise võistleja tulemus jne.
Individuaalselt selguvad parimad laskurid järgmistes võistlusklassides:
Üldarvestuse parimad
Naised
Juuniorid (sünd 1995.a ja hiljem)
Meesveteranid (sünd 1959.a ja varem)
Superveteranid (sünd 1949.a ja varem)
5. Petank – maakondade, linnade ja valdade võistkondadele
Iga maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema
võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad saavad koha paremusjärjestuses, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. Iga linn ja vald võib välja panna ainult ühe
võistkonna.
Maakondade võistkondadele korraldatakse turniir ühel päeval ning linnade ja valdade
võistkondadele eraldi turniirid teisel päeval.
Kasutada võib ka harrastuskuule. Segatrio, võistkonna suurus: 3-4 mängijat, nendest
vähemalt 1 naine. Korraga väljakul 3 mängijat, nendest 1 naine. Võistluste läbiviimise
süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
6. Juhtide võistlus – maakondade, linnade ja valdade võistkondadele Võistlus on individuaalne, igat maakonda, linna ja valda võib esindada kuni 2 võistlejat. Maakonna eest
võivad võistelda maavanem, omavalitsusliidu juhatuse esimees ja tegevjuht. Linna
võivad esindada volikogu esimees, linnapea (vallavanem) ja abilinnapea (abivallavanem). Valda võivad esindada volikogu esimees, vallavanem ja abivallavanem. Juhul
kui linnapea/vallavanem on ka omavalitsusliidu juht, siis saab ta esindada samaaegselt nii omavalitsust kui ka maakonda ning toob punkte mõlemale. Võistlusklassid:
naised, mehed. Naistele ja meestele peetakse eraldi arvestust vastavalt omavahelistele võistlustulemustele. Võisteldakse kombineeritud rajal, mis teatatakse vähemalt 3
päeva enne võistluste algust. Esindatud maakond toob maakonnale 40 punkti. Esindatud linn toob linnale 40 punkti. Esindatud vald toob vallale 40 punkti.
7. Meeste korvpall - maakondade võistkondadele Võistkonna suurus on 12 võistlejat ja
treener. Võistluste läbiviimise süsteem, alagruppide koosseisud ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist. Võit annab 2 punkti, kaotus 1
punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg.
Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistlusmäärustele. Kahe võistkonna
võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelistes mängudes kogutud
punktide summa, seejärel omavahelistes mängudes visatud ja endale visata lastud
korvide keskmine punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki mänge arvestades.
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8. Naiste korvpall - maakondade võistkondadele Ühest maakonnast võib osaleda kuni
kaks naiskonda, arvesse läheb parima võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad
võistkonnad saavad koha paremusjärjestuses, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
Võistkonna suurus on kuni 12 võistlejat ja treener. Võistluste läbiviimise süsteem,
alagruppide koosseisud ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade
registreerimist. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise
tulemuse korral mängitakse lisaaeg.
Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistlus-määrustele. Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama
võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelistes mängudes
kogutud punktide summa, seejärel omavahelistes mängudes visatud ja endale visata
lastud korvide keskmine punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki mänge arvestades.
9. Meeste käsipall – maakondade meeskondadele Ühest maakonnast võib osaleda mitu
meeskonda, arvesse läheb parima võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad saavad koha paremusjärjestuses, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. Võistkonna suuruseks on 14 võistlejat ja treener.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist. Võit annab 2 punkti, viik 1, kaotus 0 punkti. Kahe võistkonna
võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng, kolme ja enama
võistkonna võrdsete punktide korral omavaheliste mängude punktide arv, omavaheliste mängude väravate vahe, selle võrdsuse korral üldine väravate vahe.
10. Poiste jalgpall 7x7 – maakondade võistkondadele Võistkonna suuruseks 10 võistlejat ja
treener. Väljakul on korraga 6+1. Võistlustel võivad osaleda 1999.a ja hiljem sündinud
poisid. Iga maakond võib välja panna ühe võistkonna. Võistluste läbiviimise süsteem
teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
Reeglid: 1. Mängitakse jalgpallireeglite järgi, kus väljaku suuruseks on pool tavalisest
jalgpalliväljakust ja värava mõõtmed on 2 x 5 m. 2. Mängupalli suurus nr 5. 3. Mänguaeg ei ole pikem kui 20 minutit ja oleneb turniiril osalevate võistkondade arvust. 4.
Vahetuste arv on piiramatu. 5. Suluseis ei kehti. 6. Võit annab 3 punkti, viik 1 punkti
ja kaotus (loobumine) 0 punkti. 7. Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel: a) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste
arvu turniiritabelis, b) suuremat võitude arvu, c) omavaheliste mängude punkte, d)
omavaheliste mängude väravate vahet, e) üldist väravate vahet, f) suuremat löödud
väravate arvu.
11. Tüdrukute jalgpall 7x7 – maakondade võistkondadele Võistkonna suuruseks 10 võistlejat ja treener. Väljakul on korraga 6+1. Võistlustel võivad osaleda 1999.a ja hiljem
sündinud tüdrukud. Ühest maakonnast võib osaleda kuni kaks naiskonda, arvesse
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läheb parima võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad saavad koha
paremusjärjestuses, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia. Võistluste läbiviimise süsteem
teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
Reeglid: 1. Mängitakse jalgpallireeglite järgi, kus väljaku suuruseks on pool tavalisest
jalgpalliväljakust ja värava mõõtmed on 2 x 5 m. 2. Mängupalli suurus nr 5. 3. Mänguaeg ei ole pikem kui 20 minutit ja oleneb turniiril osalevate võistkondade arvust. 4.
Vahetuste arv on piiramatu. 5. Suluseis ei kehti. 6. Võit annab 3 punkti, viik 1 punkti
ja kaotus (loobumine) 0 punkti. 7. Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel: a) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste
arvu turniiritabelis, b) suuremat võitude arvu, c) omavaheliste mängude punkte, d)
omavaheliste mängude väravate vahet, e) üldist väravate vahet, f) suuremat löödud
väravate arvu.
12. Õhkrelvadest laskmine – maakondade võistkondadele Võistkonna suurus on piiramatu. Võisteldakse ainult oma vanuseklassis. 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist - mehed
(sündinud 1971-1996) - meesveteranid (sündinud 1970 ja varem) - noormehed (sündinud 1997 ja hiljem) - naised (sündinud 1976-1996) - naisveteranid (sündinud 1975 ja
varem) - neiud (sündinud 1997 ja hiljem)
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 10 parema tulemuse kohapunktid, kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II - 47 p, III - 45
p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või
paremate kohtade arv.
13. Judo – maakondade võistkondadele Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlustel võivad osaleda 1999.a ja varem sündinud mehed ja naised. Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg Naised: -52, - 57, -63, -70, -78, +78 kg
Võistlusaeg 5 minutit, „Golden Score“ 3 minutit. Nõutav vähemalt 3.kyu ning valge ja
sinine kimono. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p
jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
14. Tõstmine - maakondade võistkondadele Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlejate
paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -56, -62, -69, -77, -85, -94, -105 ja +105 kg.
Naised: -60 ja +60 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p
jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
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15. Sangpommi võistlus - maakondade võistkondadele Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba. Võistleja katse sooritamise aeg on kuni
10 minutit. Mehed: Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele (sündinud 1997.a
ja hiljem).
Täiskasvanud võistlevad 24 kg sangpommiga järgmistes kehakaaludes: -63, -68, -73, -78,
-85, -95 ja +95 kg.
Noored võistlevad 16 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -75 ja +75 kg. Individuaalne
paremusjärjestus kehakaalus selgitatakse punktide liitmise teel, kusjuures rebimine
annab 1 ja tõukamine 2 punkti. Naised: Naised võistlevad 12 kg sangpommiga kehakaalus -68 kg ja 16 kg sangpommiga kehakaalus +68 kg.
Naistel toimub ainult rebimine. Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema
võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4.
koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või
paremate kohtade arv.
16. Ratsutamise takistussõit – maakondade võistkondadele vt erijuhend
Võistlusklassid ja tasemed:
Parkuuri kõrgus Lapsed (kuni 14.a)/poniratsanikud (kuni 16.a)
75/80
Harrastajad (vastavalt ERLi Harrastussportlase määratlusele)
90/95
Juuniorid/noored (kuni 21.a) 					105/110
Avatud klass 						120/125
Esimesel võistluspäeval on kavas parkuurid puhtusele ja kiirusele, teisel päeval ümberhüpetele. Koondtulemus selgub teise võistluspäeva karistuspunktide lisamisel esimese
võistluspäeva kohapunktidele (1. koht 0 punkti, teine 1, kolmas 2 jne.). Individuaalselt
võrdsete koondtulemuste korral loeb paremus teisel päeval. Võistkonnad on neljaliikmelised (igast eelpool nimetatud võistlusklassidest üks sportlane), arvesse läheb kolme parema sportlase koondtulemus. Võistkondlikult võrdsete koondtulemuste korral
loetakse paremaks see võistkond, kellel oli rohkem kõrgemaid kohti.
17. Rallisprint – maakondade võistkondadele vt erijuhend
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlusraja pikkus 2,0 km, rajakate kruus. Arvestusklassid, võistlusautod: 1. Street 4WD (neliveolised tänavasõiduautod) 2. Ralli 2WD (A-,
N- ja E-rühma kaheveolistel sõiduautodel) 3. Street 2WD (kaheveolised tänavasõiduautod) 4. Juunior 2WD, juhi vanus 14-21.a (kaheveolised tänavasõiduautod kuni
2000cm³) 5. Sport 2WD, juhi vanus 16-21.a (kaheveolised A-, N-, R ja E-rühma autod
kuni 2000cm³ Osavõtjad peavad omama EAL võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti. Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 2 parema täiskasvanu (Street
4WD, Ralli 2WD, Street 2WD) ja 1 parima noore (Juunior 2WD, Sport 2WD) kohapunktid olenemata arvestusklassist, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem
esi- või paremate kohtade arv.
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18. Meeste võrkpall – linnade ja valdade võistkondadele Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi turniirid. Maakondlik järjestus selgitatakse 2 parema meeskonna
kohapunktide liitmise teel. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või
paremate kohtade arv. Võistkonna suuruseks on 10 mängijat + treener. Võistluste
läbiviimise süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega).
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali
võrkpall.
19. Naiste võrkpall – linnade ja valdade võistkondadele Linnade ja valdade võistkondadele
korraldatakse eraldi turniirid. Maakondlik järjestus selgitatakse 2 parema naiskonna kohapunktide liitmise teel. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Võistkonna suuruseks on 10 mängijat + treener. Võistluste läbiviimise süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist. Mängitakse
parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega). Võit annab 2,
kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine
geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali
võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.
20. Mälumäng - linnade ja valdade võistkondadele Maakondlik järjestus selgitatakse 2
parema võistkonna kohapunktide liitmise teel. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Võistkonna suuruseks on kuni 5 inimest.
Teemad: Sport -25 küsimust ja Varia -25 küsimust. Võistkondade paremusjärjestuse
määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv.
Punktide võrdsuse korral esitatakse esimese kolme koha selgitamiseks lisaküsimused,
ülejäänud võistkonnad jäävad kohti jagama.
21. Tennis – linnade võistkondadele Võistkonna suurus 3 võistlejat - 2 meest ja 1 naine.
Naine meest asendada ei saa. Osaleda võivad 1999.a. ja varem sündinud võistlejad.
Selgitatakse võistkondlik paremusjärjestus, mängud toimuvad üksikmängudes ja paarismängus. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks antakse punkte järgmiselt:
mängu võit annab võistkonnale 1 punkti. Kohtumise mängud peetakse järjekorras: 1
reket-1 reket 2 reket-2 reket naismängija-naismängija vajadusel paarismäng Kohtumise on võitnud võistkond, kes on kogunud 3 üksikmängu võitu. Seisul 2:1 mängitakse
paarismäng, mille tulemus on otsustav kohtumise lõppedes seisuga 2:2. Paari võib
moodustada võistkond omal valikul, kas meespaar või segapaar. Võistluste läbiviimise
süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist. Registreerimisel esitatud järjestust (esimene reket + teine reket + naismängija) hiljem muuta ei saa.
Võistluspallid: Babolat

39

22. Köievedu – valdade võistkondadele vt erijuhend.
Võistkonna suuruseks on 5 sportlast + 1 reserv + kapten. Reservi võib kasutada iga tõmbe järel. Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
Mittearvestuslikud spordialad
23. Juhtide võrkpall – kutsutud võistkondadele Võistkonna suurus 10 mängijat.
24. Sumo – maakondade võistkondadele, väljaspool arvestust. vt erijuhend.
Võistkonna suuruseks on 2 meest + 1 naine (1+1 varuvõistlejat). Iga maakond või
kõik soovijad võivad välja panna piiramatu arvu kolmeliikmelisi võistkondi, mis on
komplekteeritud põhimõttel 2 meest + 1 naine ning mõlemast soost üks varuvõistleja
(mingeid vanuse- ja kaalupiiranguid ei ole). Võistkondi võib komplekteerida ka kohapeal. Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:
I. Senpo mees
II. Chuken mees
III. Taiso naine
Kaks esimest on mehed ja kolmas naine. Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta.
Ükskõik millise samasoolise põhivõistleja tohib turniiri käigus varuvõistleja vastu välja
vahetada ainult üks kord. Tagasivahetus ei ole lubatud. Varuvõistlejate olemasolu ei
ole kohustuslik. Osaleda võib ka 2-liikmelise võistkonnaga. Pärast võistkondlikku turniiri toimub individuaalturniir eraldi naiste ja meeste absoluutkategoorias ning kui on
piisavalt võistlejaid (vähemalt 3 kaalukategooria kohta) ka kaalukategooriates:
Mehed: -70kg, -85kg, -115kg, +115kg
Naised: -55kg, -65kg, -80kg, +80kg
25. Golf – maakondade võistkondadele, väljaspool arvestust vt erijuhend.
Võistkonna suurus on piiramatu. Osalejate HCP: Meestel 24 või väiksem Naistel 36 või
väiksem Tii: Mehed kollane tii Naised punane tii Ind võistlus: Meeste löögimäng Naiste löögimäng Võistkonnavõistluse arvestusse läheb igast maakonnast kolme parema
mehe ja kahe parema naise individuaalse löögimängu tulemuste summa. Võidab
võistkond, kelle tulemuste summa on väiksem.
26. Discgolf – individuaalselt ja maakondade võistkondadele, väljaspool arvestust
vt erijuhend.
Võistkonna suurus on piiramatu. Mängitakse üks ring 9 kuni 18 korviga discgolfi rajal.
Võistlus peetakse vastavalt PDGA reeglitele (http://www.pdga.com/rules) Võistkondlik
paremusjärjestuse liidetakse iga maakonna 3 parima mehe ja 1 parima naise tulemused. Võrdsete tulemuste korral on määravaks parima võistleja tulemus, selle võrdsuse
korral teise võistleja tulemus jne. Maakondlik arvestuse koht saadakse ainult juhul, kui
on esindatud 3 meest ja 1 naine.
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Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes võistlusklassides:
Mehed sünd 1976-1998
Mehed 40+ ehk Masters klass sünd 1975.a ja varem
Naised
Noored sünd 1999.a ja hiljem
27. Liikumisharrastuse üritused – kõigile soovijatele.
VI Protestid ja muud sanktsioonid
1. Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 50 eurot, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.
Protesti lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos suvemängude peakohtuniku ja spordiala peakohtunikuga.
2. Registreerunud võistkonna mitteosalemise, võistluselt lahkumise, poolelijätmise või
muu ebasportliku käitumise eest tuleb võistkondadel tasuda hüvitis alates 100 eurost.
Hüvitise suuruse määrab Eestimaa Spordiliit Jõud koos suvemängude peakohtuniku ja
spordiala peakohtunikuga. Hüvitise tasumata jätmise korral antud võistkonda järgmistele spordimängudele ei lubata.
VII Eestimaa suvemängude üldvõitja selgitamine
1. Maakondade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse: suurtel maakondadel maakonna kergejõustiku kohapunktidele kümne parema spordiala kohapunktid; väikestel
maakondadel maakonna kergejõustiku kohapunktidele kaheksa parema spordiala
kohapunktid teistelt mängude programmis ettenähtud spordialadelt (jalgrattakross,
orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste
korvpall, meeste käsipall, poiste jalgpall 7x7, tüdrukute jalgpall 7x7, õhkrelvadest laskmine, judo, tõstmine, sangpommi võistlus, ratsutamise takistussõit, rallisprint, meeste
võrkpall, naiste võrkpall, mälumäng.
Meeste võrkpalli, naiste võrkpalli ja mälumängu maakondlik paremusjärjestus selgitatakse
2 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Maakondade mõlema grupi spordialade
kohapunkte arvestatakse vastavalt maakondade spordialade üldjärjestusele absoluutarvestuses. Kohapunkte antakse alljärgnevalt (v.a. juhtide võistlus, kus osalemine annab 40 punkti): I koht - 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4.koht - 43 p, 5.koht - 42
p jne. Spordialal kohtade jagamise korral antakse kohapunkte vastavalt aritmeetilisele
keskmisele. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.
2. Linnade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse linna kergejõustiku kohapunktidele
viie parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis linnadele ettenäh-
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tud spordialadelt (jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, juhtide
võistlus, meeste võrkpall, naiste võrkpall, mälumäng, tennis). Linnade mõlema grupi
kohapunkte arvestatakse vastavalt linnade spordialade üldjärjestusele absoluutarvestuses. Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt (v.a. juhtide võistlus, kus
osalemine annab 40 punkti): I koht - 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4.koht - 43
p, 5.koht - 42 p jne. Spordialal kohtade jagamise korral antakse kohapunkte vastavalt
aritmeetilisele keskmisele. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.
3. Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse valla kergejõustiku kohapunktidele
nelja parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis valdadele ettenähtud spordialadelt (jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, juhtide
võistlus, meeste võrkpall, naiste võrkpall, mälumäng, köievedu). Valdade mõlema
grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt valdade spordialade üldjärjestusele absoluutarvestuses. Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt (v.a. juhtide võistlus, kus
osalemine annab 40 punkti): I koht - 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4.koht - 43
p, 5.koht - 42 p jne. Spordialal kohtade jagamise korral antakse kohapunkte vastavalt
aritmeetilisele keskmisele. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.
VIII Autasustamine
1. Suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat maakonda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, maavanemat ja maakonna spordiliidu juhti medali ja diplomiga.
2. Suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna mõlemas grupis autasustatakse
karika ja diplomiga, linnapead ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
3. Suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse
karika ja diplomiga, vallavanemat ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
4. Suvemängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse
karika ja diplomiga.
5. Suvemängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale
tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
6. Sportmängudes autasustatakse kolme parema võistkonna liikmeid ja treenerit medalite
ja diplomitega.
IX Registreerimine
Kergejõustikus saab teha muudatusi jooksvalt 9. juulil kella 17.00-ni, informeerides sellest
kergejõustiku peasekretäri.
X Üldiselt
Informatsioon suvemängude kohta asub kodulehel www.joud.ee.
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EESTIMAA SUVEMÄNGUD 2015 TAKISTUSSÕIDUS
LÄÄNE REGIOONI KARIKAVÕISTLUS TS 2015 V etapp
JUHEND
Toimumise aeg ja koht: 11.-12. juuli Kaali, Pihtla vald, Saaremaa
Võistlustingimused: võistlusväljak muru 70 X 60 m, soojendusväljak muru 30 x 50 m
Võistluse korraldajad: Saaremaa Ratsaspordiklubi MTÜ ja Eestimaa Spordiliit Jõud
Võistluse direktor: Kristine Järsk (tel. 5217023 ) Peakohtunik: Andri Sabrodin (tel 56480052)
Rajameister: Kristjan Lepp (tel.5175956)
Võistluse sekretär: Ave Talts (tel. 5136847,
									voistlus@parkuur.ee)
Sekretariaat on avatud mõlemal võistluspäeval 1 tund enne esimese parkuuri algust kuni 0,5
tundi pärast viimase parkuuri lõppu.
Võistluse korrapidajad: Ülle Taru (peakorrapidaja), Anneli Rasu
Osavõtu tingimused: ERLi poolt kehtestatud tingimustele.
Võistluse raames peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust järgnevates võistlusklassides (võistkonda kuulub igast võistlusklassist üks sportlane):
		
- Lapsed (kuni 14a)/ponid (kuni 16a ponidel)
		
- Harrastajad (vastavalt ERL Harrastussportlase määratlusele)
		
- Juuniorid/noored (kuni 21a)
		
- Avatud klass.
Esimesel võistluspäeval on kavas parkuurid puhtusele ja kiirusele, teisel päeval ümberhüpetele.
Koondtulemus selgub teise võistluspäeva karistuspunktide lisamisel esimese võistluspäeva
kohapunktidele (1. koht 0 punkti, teine 1, kolmas 2 jne.).
Individuaalselt võrdsete koondtulemuste korral loeb paremus teisel päeval.
Võistkonnad on kolme kuni neljaliikmelised (igast eelpool nimetatud võistlusklassist 1 sportlane), arvesse läheb 3 parema sportlase koondtulemus. Võistkondlikult võrdsete koondtulemuste
korral loetakse paremaks see võistkond, kellel oli rohkem kõrgemaid kohti. Võistkonnad
esindavad maakondi, kusjuures maakonna võistkonda võib kuuluda selles maakonnas elav,
töötav, õppiv või selles maakonnas registreeritud ratsaspordiklubisse kuuluv sportlane.
Võistlejatel tuleb registreerimisel teatada oma maakond.
Sportlane, kes osaleb konkreetses parkuuris rohkem, kui ühe hobusega, peab nimetama
registreerimisel hobuse, kellega osaleb Suvemängude arvestuses. Kui sama sportlane kuulub
võistkonna koosseisu samas võistlusklassis, esindab ta võistkonda samal hobusel. Ühel
sportlasel on lubatud osaleda mitmes võistlusklassis, kui ta vanuseliselt selleks kvalifitseerub.
Lääne Regiooni KV punkte jagatakse vastavalt sarja üldjuhendile, omas arvestusklassis.
Inimeste majutus: Kõljala Puhkeküla (kämpingmajad ja telkimine) tel. 56615095, Kaali Kooli
spordisaalis tel. 5217023. Osavõtjad vastutavad ise oma majutuse eest!
Veterinaaria: veterinaar Tiit Siiboja (tel. 5067241); osavõtt vastavalt kehtivatele vet.nõuetele
Arstiabi: Telefon 112. Täiendav info võistluse sekretariaadist.
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Autasustamine: vastavalt ERL Üldmäärustikule peale iga parkuuri lõppu, autasustamisele
kutsutakse kuni kuus paremat, rosetid kuuele paremale hobusele. Iga võistlusklassi kolme
paremat autasustatakse suvemängude medalite ja diplomitega.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse suvemängude karika ja diplomiga, võistkondade
liikmeid medalite ja diplomitega.
Esikoha võistkonna hobustele auhinnatekid.
Registreerimine: Registreerimine www.ratsanet.ee kaudu hiljemalt 29.06.2015.
Hilisemad registreerimised või muudatused – voistlus@parkuur.ee.
Vastutus: Korraldajad ei võta endale vastustust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste (sh
õnnetused, vargused, haigestumised jms), mis võivad juhtuda võistlejate, hobuste, hobuseomanike, tallimeeste või esindajatega enne võistlusi, võistluste ajal või peale võistlusi.
Korraldajad soovitavad omada kindlustusi.
Muu informatsioon: Korraldajad võivad teha artiklitesse muudatusi lähtudes vajadustest.
Võistluspäevade algusajad võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust. Esialgsed stardijärjekorrad ja orienteeruv ajakava avaldatakse 09.07.2015. a www.ratsanet.ee.

VÕISTLUSE KAVA
Laupäev, 11. juuli
Kell 11.00 		
Parkuur nr. 1 75 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus poniratsanikele ja lastele
- Lääne Regiooni KV arvestus klass I
Stardimaks 15 eurot			 Auhinnafond: 200 eurot
				
Parkuur nr. 2 90 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus harrastajatele
- Lääne Regiooni KV arvestus klass II
Stardimaks 15 eurot			 Auhinnafond 200 eurot
				
Parkuur nr. 3 105 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus juunioritele ja noortele ratsanikele
- Lääne Regiooni KV arvestus klass III
Stardimaks 15 eurot		
Auhinnafond 200 eurot
				
Parkuur nr. 4 120 cm, Art. 238.2.1, puhtus-kiirus
Suvemängude avatud klass
Stardimaks 20 eurot		
Auhinnafond 500 eurot
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Pühapäev, 12. juuli
Kell 08.00 		
Parkuur nr. 5 80 cm, Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus poniratsanikele ja lastele
Stardimaks 15 eurot			 Auhinnafond 300 eurot
				
Parkuur nr. 6 95 cm Art.238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus harrastajatele
Stardimaks 15 eurot			 Auhinnafond 300 eurot
				
Parkuur nr. 7 110 cm Art.238.2.2, ühed ümberhüpped
Avatud klass, mille raames peetakse:
- Suvemängude arvestus juunioritele ja noortele ratsanikele
Stardimaks 15 eurot			 Auhinnafond 300 eurot
			 	Parkuur nr. 8 125 cm Art.238.2.2, ühed ümberhüpped
Suvemängude arvestus avatud klassile
Stardimaks 20 eurot			 Auhinnafond 700 eurot

Golfiturniiri juhend
Koht: Kuressaare golfiväljak, www.saaregolf.ee
Võistluse aeg: 10. juuli algusega kell 12:00, järjestikune start 1. tiilt
Tii:
Mehed kollane tii
		
Naised punane tii
Formaat ja võistlusklassid:
1. Individuaalne võistlus
		
Meeste löögimäng			
Naiste löögimäng
2. Võistkonnaarvestus
Osavõtjate arv igast maakonnast on piiramatu.
Võistkonnavõistluse arvestusse läheb igast maakonnast kolme parema mehe ja kahe parema
naise individuaalse löögimängu tulemuste summa. Võidab võistkond, kelle tulemuste summa
on väiksem. Võistkonda kuuluvuse aluseks on liikmete registreering rahvastikuregistris.
Osavõtt:
Amatöörgolfimängijad, kelle HCP on meestel 24 või väiksem, naistel 36 või väiksem. Starti
lubatakse kuni 64 võistlejat.
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Reeglid: R&A Rules of Golf, Eesti Golfi Liidu Hard Card, Kuressaare golfiväljaku kohalikud
reeglid ja võistluse juhend.
Võrdne tulemus:
Võrdse tulemuse korral auhinnalisele kohale individuaalvõistluses korraldatakse 18. rajal play
off sudden death formaadis.
Võistkonnaarvestuses võrdse tulemuse korral võidab võistkond, kelle 5. liikme tulemus on
parem. Kui ka need tulemused on võrdsed, siis määratakse paremus 4. tulemuse järgi jne.
Autasustamine:
Iga võistlusklassi kolme paremat individuaalvõistlejat (3 meest ja 3 naist) autasustatakse
suvemängude medali ja diplomiga. Kolme paremat võistkonda maakondade arvestuses
autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medalite (3x5 medalit) ja diplomitega.
Autasustamine toimub kohe pärast võistluse lõppu.
Osavõtutasu 30 eurot maksab individuaalvõistleja, kellel on ostetud Kuressaare golfiväljaku
2015. aasta hooajapilet. 70 eurot maksab individuaalvõistleja, kellel Kuressaare golfiväljaku
2015. aasta hooajapilet ei ole. Osavõtutasu makstakse caddiemasterile enne võistluse algust.
Osavõtutasu sisaldab väljaku tasusid, driving range harjutuspalle, suppi pärast mängu ja sauna.
Võistkonnaarvestuses osalemise eest täiendavat osavõtutasu ei küsita.
Võistluskomitee Tõnu Toompuu, Aile Rahu, Mati Tasa ja Eero Lapp.
Registreerimine:
Registreerimisel tuleb teatada oma rahvastikuregistri järgne elukoht
maakonna täpsusega. Registreerimine toimub caddiemasteri meiliaadressile
booking@saaregolf.ee.
Registreerimine lõpetatakse 9. juulil 2015 kell 12:00.
Stardilist:
Avaldatakse 9. juulil 2015 kell 15:00 www.saaregolf.ee.

SÕIDUAUTODE RALLISPRINT
11. juuli 2015 Saaremaa,

„Saaremaa Suvesprint 2015”
1.1 Võistlus toimub laupäeval, 11. juuli Saaremaal, Laimjala vallas, Kingli külas.
Registreeritud EAL-is.
Võistlusraja pikkus ca 2,0 km, rajakate kruus
Võistluspaiga täpne asukoht: Saaremaa,
Võistluskeskus ja hooldusala: Saaremaa,
1.2 Võistluse ajakava:
09:00-11:00
registreerimine, dokumentide kontroll
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09:00-11:30
09:00-11:30
12:00 			

autode tehniline kontroll
võistlusrajaga tutvumine
esimese võistlussõidu start

Võistluse täpne ajakava, võistlusraja skeem, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluse
teadetetahvlil.
Rajaskeem koos GPS koordinaatide, ülesõidu ja service ala paiknemisega avaldatakse
osavõtjatele 8. juulil.
2.KORRALDAJA JA VANEMAMETNIKUD
2.1 Võistluse korraldab spordiklubi SAR–TECH MOTORSPORT
Info telefonil: 555 69 869 Toomas Sepp, e-mail: toomas@tesman.ee
Võistluse juht: Toomas Sepp
Tehnilise komisjoni esimees: Tõnu Sepp
Peaajamõõtja: Rain Magus
Turvaülem: Hillar Peegel
Sekretär: Kairi Sepp
Rajameister: Arne Brokman
3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD
3.1. Street 4WD (neliveolised tänavasõiduautod )
3.2. Ralli 2WD (A-, N-, ja E-rühma kaheveolistel sõiduautodel)
3.3. Street 2WD (kaheveolised tänavasõiduautod)
3.4. Juunior 2WD. Juhi vanus 14-21 aastat.
Võistelda võib ainult kaherattaveolistel tänavasõiduautodel mille mootori kubatuur on kuni
2000 cm³.
3.5. Sport 2WD. Juhi vanus 16-21 aastat.
Võistelda võib ainult kaherattaveolistel A-, N-, R ja E-rühma autodel, mille mootori kubatuur on
kuni 2000 cm³
4. OSAVÕTJAD
4.1 Osavõtjad peavad registreerimisel esitama kehtiva EAL võistlejalitsentsi või rahvaspordi
võistlejakaardi, võistlusauto tehnilise kaardi, juhiload ja allkirjastatud osavõtuavalduse.
4.3 Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat
4.4 Iga võistleja võib võistelda vaid ühel autol ja ühes arvestusklassis
4.5 Hooldusalas on nõutav vedelikukindla alustendi kasutamine.
4.6 Hooldusala mõõdud 1-le võistlejale 6 x 8m, kuhu pääsevad hooldusauto ja võistlusauto.
4.7 Hooldusalas tankimisel nõutav 6 kg pulberkustuti.
4.8 Hooldusalal on liikumiskiirus kuni 10 km/h.
5. VÕISTKONDLIK ARVESTUS
5.1 Eestimaa suvemängude arvestuses selgitatakse parimad maakonnad rallisprindis.
5.2 Maakonna arvestusse lähevad antud maakonna territooriumil elavad, töötavad, õppivad või
antud maakonnas registreeritud spordiklubide autosportlased.
5.3 Võistlejatel tuleb registreerimisel teatada oma maakond.
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5.4 Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 2 parema täiskasvanu (Street 4WD, Ralli
2WD, Street 2WD) ja 1 parima noore (Juunior 2WD, Sport 2WD) kohapunktid olenemata
arvestusklassist, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5.
koht – 17 p jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
6. VÕISTLUSE KÄIK
6.1 Võistlus viiakse läbi vastavuses EAL Võistlusmäärustega, kehtivate tehniliste tingimustega,
antud etapi juhendiga
6.2 Korraldaja väljastab võistlejatele stardinumbrid.
6.3. Korraldaja reserveerib kuni 3 reklaami võistlusautode esiustel.
6.4. Võistlusrajaga saavad kõik arvestusklassid tutvuda alates kell 09:00 kaks korda.
6.4.2. Rajaga tutvumiseks võib kasutada liiklusseaduse kohast seeriaviisil valmistatud
üldliikluseks ettenähtud sõiduautot või võistlusautot. Rajaga tutvumisel võib autos olla kuni kaks
inimest.
6.4.3. Kiirusepiirang rajaga tutvumisel on 40 km/h.
6.4.4. Tutvumisreeglite järgimist kontrollib korraldaja, rikkujaid karistatakse.
6.4.5. Võistlusrajaga tutvumise reeglite rikkumise eest määratakse karistus kuni võistleja
võistluselt eemaldamiseni.
6.5. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas
arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saavutanu saab kaks punkti jne. Etapi paremus
saadakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks
peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.
Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus.
6.6. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa:
		
- esimeseks vooruks võistluse juhi poolt
		
- teiseks vooruks vastupidises järjekorras esimesele voorule klasside kaupa
		
- kolmandaks vooruks teise vooru stardijärjekord
Kõik võistlejad on kohustatud reastama eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorra ajagraafikule.
Hilinenud võistlejat starti ei lubata.
6.7. Valestardi eest on karistus 10 sekundit.
6.8. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud
võistlussõidus.
6.9. Tehniliste tingimuste rikkumise korral karistatakse sõitjat olenevalt rikkumise iseloomust
vastava sõiduvooru tulemuse tühistamisega või võistluselt eemaldamisega.
6.10. Raja mitteläbimise korral tühistatakse sõitja tulemus vastavas sõiduvoorus.
6.11. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollidele.
7. PROTESTID
7.1. Protestiaeg on 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
9. AUTASUSTAMINE
9.1. Arvestusklassi kolme paremat autasustatakse suvemängude medalite ja diplomitega.
9.2. Kolme paremat võistkonda maakondade arvestuses autasustatakse karika ja diplomiga.
9.3. Võitlus on avatud eriauhindadele.
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9.4. Autasustamistseremoonia viiakse läbi Kuressaare kesklinnas toimuval üritusel.
10. VASTUTUS
Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

TÕSTMINE
Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 11. juulil Kuressaare Vanalinna Koolis.
Võistluste algus kell 11.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas.
Kaalumine 09.00-10.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks kell 10.45
Juhtimine ja korraldamine
Võistluste peakohtunik: Lydon Mürgimäe, mob. +372 5211232
Rakendatakse IWF-i võistlusmäärusi, kasutatakse Eleiko varustust.
Osavõtjad
Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või antud maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Programm
Võistkonna suurus on maakondade võistkondadele piiramatu. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud
		
Mehed: -56, -62, -69, -77, -85, -94, -105 ja +105 kg.
		
Naised: -60 ja +60 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid (nii mehed
kui naised). I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Gruppidesse jaotuse ja ajakava teeb korraldaja teatavaks 6. juulil ETL kodulehel.
Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga. Kehakaalude kolme parimat
võistlejat autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.
Muud
		
a. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab žürii kohapeal.
		
b. Vastavalt Eesti Olümpiakomitee ja ETL-i vahelisele lepingule on kõigil sportlastel
kohustus omada perearsti kirjalikku luba, kus on näidatud, kas sportlane võib võistelda.
		
c. Kõik võistlejad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest. Soovitav on
omada kindlustust.
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Orienteerumine
11.-12. juulil Karujärvel (Dejevo kaardil)
		L 11.07 kell 17.00 – lühirada maakondade, linnade ja valdade võistkondadele.
Lühiraja võistlusklassid:
MN16 (sünd 1999.a ja hiljem)
MN21 (sünd 1981-1998.a)
MN35 (sünd 1971-1980.a)
MN45 (sünd 1961-1970.a)
MN55 (sünd 1960 ja varem)
Lühirajal lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.
		P 12.07 kell 10.00 – teateorienteerumine maakondade võistkondadele.
Teateorienteerumine toimub 3-liikmelistele võistkondadele järgmistes võistlusklassides:
MN16, MN21, MN35, MN45, MN55.
Teateorienteerumises on noorema klassi võistlejatel lubatud osaleda M21 ja N21 võistkonnas,
veteranklasside võistlejatel on lubatud osaleda oma klassist nooremas võistlusklassis (v.a.
MN 16).
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
võistlejad saavad punkte alljärgnevalt: I koht - 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne;
teateorienteerumises on koefitsient 2;
maakondade arvestuses liidetakse 10 parema tulemuse kohapunktid lühirajalt ja 3 parema
tulemuse kohapunktid teatevõistluselt olenemata võistlusklassist;
linnade ja valdade arvestuses liidetakse 5 parema tulemuse kohapunktid lühirajalt olenemata
võistlusklassist.
Maakondlik arvestus lühirajal toimub paralleelselt linnade ja valdade arvestusega. Punktide
võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistluskeskus:
Karujärve Tervisespordikeskus, Dejevo (Kuressaarest u 33 km, tähistus alates
ringteest Kihelkonna suunal).
Lühirada:
		
KM KP 				
KM
KP
N 16
3,3 11 		
M 16
3,9
11
N 21
4,8 11 		
M 21
6,1
17
N 35
4,1 11 		
M 35
5,5
14
N 45
3,9 11 		
M 45
4,8
11
N 55
3,3 11 		
M 55
4,1
11
Teateorienteerumine:
		
KM 		
KP 			
KM 		
KP
N 16
3,2 - 3,3
8
M 16
4,5 - 4,6 		
10
N 21
4,9 - 5,0
11
M 21
5,4 - 5,6 		
13
N 35
4,9 - 5,0
11
M 35
5,4 - 5,6 		
13
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N 45
4,5 - 4,6
N 55
3,2 - 3,3
Kaart ja maastik:

10
8

M 45
M 55

4,9 - 5,0 		
4,5 - 4,6 		

11
10

Mõõtkava 1:10000, h 2,5 m. Dejevo kaardi põhijoonis 2001, autorid: Are Leesik, Heiti Hallikma,
Erik Keerberg; 2015 korrigeerinud Erik Keerberg
Võistlusmaastik asub endise sõjaväeosa territooriumil. Tiheda teedevõrguga maastik on
valdavalt hea ja väga hea läbitavuse ning nähtavusega. Reljeefivormid väikesed ja keskmiselt
liigestatud.
Suurim kõrguste vahe 15 m. Maastikul ohtralt tehisreljeefi – kuni 5 m kõrgused vallid. Metsasuse
osakaal radade piirkonnas on hinnanguliselt 75%. Maastikul on kohati säilinud sõjaväeosa
piirdena kasutatud 2 m kõrgune okastraataed (kantud kaardile). Täiendav ettevaatus on selles
piirkonnas kohane.
Teateorienteerumine: hajutus kõigil etappidel. Kõik rajad läbivad võistluskeskuses vaatepunkti,
mis paikneb u 2/3 distantsil.
Märkesüsteem:
Kasutusel elektrooniline SPORTident (SI) märkesüsteem. Registreerimisel teatada SI-kaardi
number või selle rentimise soov, renditasu 2 eurot. SI-rendikaardid saab kätte võistluskeskusest ja see tuleb finišis tagastada. Teatevõistkonnas peab igal võistlejal olema eraldi SI-kaart.
Vabade kohtade olemasolul võimalik registreeruda ka kohapeal, sel juhul tasuda osavõtumaks
sularahas.

DISCGOLF
Kuressaare, 10.-12. juuli 2015
Võistlusteks on paigaldatud ajutine 9 korviga discgolfi rada Kuressaare Tervisepargis aadressil
Kaevu 18.
Ajakava
10.07.2015
14:00 – 19:00 - Discgolfi rada on registreeritud võistlejatele harjutamiseks/proovimiseks avatud
- Disgolfi rada on ka kõigile huvilistele avatud (täiskasvanutele 5 eurot, lastele 2 eurot )
11.07.2015 – Discgolfi võistlus
10:00 – 16:30 - 1. grupp läheb rajale 10:00, viimane grupp saab minna rajale hiljemalt 16:30
18:00 – Tseremoonia (aeg on orienteeruv, toimub koos teiste tseremooniatega Staadionil)
12.07.2015
10:00 – 14:00 – Discgolfi rada on avatud kõigile huvilistele (täiskasvanutele 5, lastele 2 eurot)
Võistluskategooriad
Võisteldakse individuaalselt ja maakondade võistkondadena, väljaspool arvestust
Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes võistlusklassides:
		
- Mehed sünd 1976-1998
		
- Mehed 40+ ehk Masters klass sünd 1975.a ja varem
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- Naised
		
- Noored sünd 1999.a ja hiljem
Võistkondliku paremusjärjestuse arvestamiseks liidetakse iga maakonna 3 parima mehe
ja 1 parima naise tulemused (võistkonna arvestusse võib minna ka vastavast soost Noore
tulemus). Võrdsete tulemuste korral on määravaks parima võistleja tulemus, selle võrdsuse
korral teise võistleja tulemus jne.
Maakondliku arvestuse koht saadakse ainult juhul, kui on esindatud 3 meest ja 1 naine.
Reeglid
- Rajale minnakse golf-stardiga – kui 4 liikmeline grupp on koos, lähevad nad rajale
- Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi - www.pdga.com/rules
- Mängitakse üks ring 9 korviga rajal
- Finaale ei mängita. Võrdsete tulemuste korral selgitatakse paremusjärjestus korraldaja poolt
valitud asukohas CTP (ühe viskega korvile lähemal) alusel.
Autasustamine
Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse suvemängude medalite ja diplomitega.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse suvemängude karika ja diplomiga.
Täiendav info
Peakohtunik: Harri Reimand, +372 5347 0913 info@discgolf.ee.

KÖIEVEO MEELESPEA
Võistkonna suurus:
• Võistkonna suuruseks on 6 sportlast (5 + 1) + kapten.
• Varuvõistlejat võib kasutada iga tõmbe järel.
Tingimused:
• Võistlus toimub muruväljakul.
• Köit tõmmatakse ilma kinnasteta.
• Nõutud on siledapõhjalised ilma kontsadeta spordijalatsid ja sportlik riietus.
Kasutada ei tohi jalgpallisaapaid, orienteerumisjalatseid, nelikuid ja kontsaga jalatseid
sh tõstesaapaid.
Läbiviimise kord:
• Enne võistlust loositakse võistluspooled.
• Võistlusalasse (koridori) kutsutud võistkonnad rivistuvad ja tervitavad.
• Tähistatud võistlusalas võivad viibida ainult vedavad koosseisud + kaptenid.
• Pinnasesse on keelatud teha jala kohti.
• Pärast kohtuniku käsklust „köiele“, asuvad võistlejad neile soovitud järjekorras köie
juurde.
• Pärast kohtuniku käsklust „köis“, võtab võistkond köie kätte, kuid ei tõmba.
• Viimasel võistlejal on keelatud keerata köit ümber keha, käsi- ja õlavarre.
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• Pärast käsklust „valmis“, annab kapten märku võistkonna valmisolekust.
• Kui võistkonnad ei lase kohtunikul köit fikseerida, antakse käsklus “köis maha“, mille
peale asetavad võistkonnad köie maha, tõmmet alustatakse uuesti.
• Pärast kohtuniku vilet alustavad võistkonnad tõmmet, köit ei tohi lapata.
• Tõmbe ajal on keelatud istuda maas, kukkudes tuleb koheselt tõusta jalgadele.
• Pärast tõmbe võitu tähistavat vilet on võistkondadel keelatud köie lahti laskmine.
• Pärast tõmmet vahetatakse pooled, seisul 1 : 1 pooled loositatakse (poole valib loosi
võitnud võistkond).
• Kohtumised toimuvad 3-st parem. Tõmmatakse kahe tõmbe võiduni.
• Kohtumise lõpus tunnustatakse vastasvõistkonda hüüdega „elagu“
• Kohtumise eest antakse punkte järgmiselt: 2 : 0 võidu korral saab võitja 3 punkti,
kaotaja 1 punkti; 2 : 1 võidu korral saab võitja 2 punkti, kaotaja 1 punkti. Loobumise
korral antakse 0 punkti. Kahe ja enam loobumise korral võistkond võetakse maha.
Osalejate kohustused:
• Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt. Käima heaperemehelikult ümber
vara jm spordivahenditega. Võistluspaigas on keelatud tarbida alkoholi ja tubakatooteid ning
võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega.
Võistlejad peavad täitma Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid.
• Nimetatud reeglite eiramise korral on võistluste korraldajal/kohtunikel õigus võistleja
või võistkond võistlustelt diskvalifitseerida.

Sumo
11. juulil
Maakondade võistkondadele ja välisvõistlejatele
Võistkonna suuruseks on 2 meest + 1 naine (1+1 varuvõistlejat).
Iga maakond või külalisvõistkond võivad välja panna piiramatu arvu kolmeliikmelisi võistkondi,
mis on komplekteeritud põhimõttel 2 meest + 1 naine ning mõlemast soost üks varuvõistleja
(mingeid vanuse ja kaalupiiranguid ei ole). Võistkondi võib komplekteerida ka kohapeal.
Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:
		
I. Senpo (esimene) mees
		
II. Chuken (teine) mees
		
III. Taiso (kolmas) naine
		
IV. Substitute (mees + naine)
Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta. Ükskõik millise samasoolise põhivõistleja
tohib turniiri käigus varuvõistleja vastu välja vahetada ainult üks kord. Tagasivahetus ei ole
lubatud. Varuvõistlejate olemasolu ei ole kohustuslik. Osaleda võib ka 2-liikmelise võistkonnaga.
Pärast võistkondlikku turniiri toimub individuaalturniir eraldi naiste ja meeste absoluutkategoorias ning kui on piisavalt võistlejaid (vähemalt 3 kaalukategooria kohta) ka kaalukategooriates:
		
Mehed: -70kg, -85kg, -115kg, +115kg
		
Naised: -55kg, -65kg, -80kg, +80kg
Kaalumine: 11.07.2015 14:00 – 14:30.

