KINNITATUD
EMSL Jõud juhatuse koosolekul 24.mail 2016.a.

13. Eestimaa talimängud
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, maakondade
spordiliitude, rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ja Eestimaa Spordiliidu Jõud koostööd.
4. Siduda sporditegevust liikumisharrastuse arendamisel erinevate kultuuriüritustega.
5. Tõsta Eesti mainet sportliku riigina nii kodu- kui välismaal.
6. Anda välisvõistlejatele võimalus tutvuda Eesti riigiga spordi ja kultuuri vahendusel.
7. Selgitada talimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:
1) parimad maakonnad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses,
suusaorienteerumises, laskesuusatamises, jäähokis, suusahüpetes, ujumises, kreekarooma maadluses, vabamaadluses, naistemaadluses, motokrossis, laskmises,
mälumängus ning arvestuslikuna meeste korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises,
males ning kabes;
2) parimad linnad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, meeste
korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ning kabes;
3) parimad vallad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, meeste
korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ning kabes.
8. Selgitada talimängude 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 2017
(http://portaal.ell.ee/1449). Vallasisese linna osalemisel arvestatakse elanike arvu vallasisese linna
territooriumil.
II. Aeg ja koht
13. Eestimaa talimängud viiakse läbi 3.-5.märtsil 2017.a Valgas ja Valgamaal.
Vajadusel toimuvad eelturniirid jäähokis vastavalt ajakavale ning valdade meeste korvpallis
21. ja 22.jaanuaril 2017.a. kohtadel.
III. Juhtimine ja korraldamine
1. Mängude ettevalmistamist ja üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koos Eestimaa Spordiliidu
Jõud, Valga Linnavalitsuse ning Valgamaa Spordiliiduga.
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui
käesolev juhend määratleb teisiti.
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3. 13. Eestimaa talimängud toimuvad Eesti Olümpiakomitee egiidi all.
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 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. Mängudele on kutsutud osalema Valka linna võistkond.
5. Valdade võistkonnad moodustatakse antud valla territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest
või antud valla spordiklubides registreeritud sportlastest.
6. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe maakonna/omavalitsuse/võistkonna eest.
Eelturniiridel osalenud võistleja saab osaleda Eestimaa talimängudel ainult sama
omavalitsuse/maakonna eest.
7. Mängudel võivad osaleda välisriikide sportlased. Välisriikide sportlased omavad õigust
autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
8. Liikumisharrastuse üritustel võivad osaleda kõik soovijad.
V. Spordialade kava ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Spordiala
Maakondadele Linnadele
murdmaasuusatamine
x
x
mäesuusatamine
x
x
juhtide võistlus
x
x
suusaorienteerumine
x
laskesuusatamine
x
jäähoki
x
suusahüpped
x
ujumine
x
kreeka-rooma maadlus
x
vabamaadlus
x
naistemaadlus
x
motokross
x
laskmine
x
mälumäng
x
meeste korvpall
mk arvestus
x
naiste korvpall
mk arvestus
x
lauatennis
mk arvestus
x
male
mk arvestus
x
kabe
mk arvestus
x
juhtide korvpall
liikumisharrastuse üritused

Valdadele
x
x
x

Väliskülalistele
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Eesti juhid versus kohalikud juhid
kõigile

x

Arvestuslikud spordialad
1. Murdmaasuusatamine – maakondade, linnade ja valdade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Sõidutehnika – vaba.
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Vanuseklassid ja distantsid:
Naised
N14
N16
N18
N
N35
N45
N55

2003 ja hiljem sündinud
2001 - 2002
1999 - 2000
1983 - 1998
1973 - 1982
1972 – 1963
1962 ja varem sündinud

Individuaal
2 km
3 km
5 km
5 km
3 km
3 km
3 km

Teade
3 x 2 km
3 x 3 km
3 x 3 km
3 x 3 km
3 x 3 km

Individuaal
3 km
5 km
10 km
10 km
10 km
5 km
5 km

Teade
3 x 3 km
3 x 3 km
3 x 3 km
3 x 5 km
3 x 5 km

Mehed
M14
M16
M18
M
M40
M50
M60

2003 ja hiljem sündinud
2001 - 2002
1999 - 2000
1978 - 1998
1968 - 1977
1967 - 1958
1957 ja varem sündinud

Individuaaldistantsidel võib võistelda ainult oma vanuseklassis.
Iga võistleja võib võistelda ainult ühes teatevõistkonnas.
Nooremad võivad võistelda vanemate ja veteranid naiste või meeste teatevõistkonnas juhul, kui
oma vanusegrupist kuulub teatevõistkonda vähemalt 2 suusatajat.
Veteranide teatevõistkonnas võivad võistelda ainult veteranid.
Teatesuusatamises võib komplekteerida ka maakonna võistkondi.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte järgmiselt:
I koht - 80 punkti, II koht - 77 p, III koht - 75 p, 4. koht - 73 p, 5. koht - 72 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Teatevõistlustel on koefitsient 3.
Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks:
maakondadele - liidetakse individuaaldistantside 24 parema tulemuse ja 4 parema
teatevõistkonna kohapunktid;
linnadele ja valdadele - liidetakse individuaaldistantside 12 parema tulemuse ja 2 parema
teatevõistkonna kohapunktid.
Maakondlik arvestus toimub paralleelselt linnade ja valdade arvestusega.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv
teatesuusatamises, selle võrdsuse korral suurem esi- või paremate kohtade arv
individuaaldistantsidel.
2. Mäesuusatamine – maakondade, linnade ja valdade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
2 võistlussõitu.
Võisteldakse slaalomis eraldi mäesuuskadel ja lumelaudadel järgmistes võistlusklassides:
Mäesuusk:
Lumelaud:
N16 2001 ja hiljem sünd
N16 2001 ja hiljem sündinud
N
2000 - 1983
N
2000 ja varem sündinud
N35 1982 ja varem sündinud
M16 2001 ja hiljem sünd
M16 2001 ja hiljem sündinud
M 2000 - 1978
M
2000 ja varem sündinud
M40 1977 ja varem sündinud
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Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43 p, 5. koht - 42 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
maakondadele - liidetakse 12 parema tulemuse kohapunktid sõltumata võistlusklassist.
Arvestus toimub paralleelselt valdade ja linnade arvestusega.
linnadele ja valdadele - liidetakse 6 parema tulemuse kohapunktid sõltumata võistlusviisist ja
võistlusklassist.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
3. 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 10 päeva enne võistluste algust.
Esindatud maakond toob maakonnale 40 punkti.
Esindatud linn toob linnale 40 punkti.
Esindatud vald toob vallale 40 punkti.
4. Suusaorienteerumine – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Kavas: sprint ja lühirada.
Võistlusklassid:
N14 2003 ja hiljem sündinud
M14 2003 ja hiljem sünd
N16 2001 - 2002
M16 2001 - 2002
N18 1999 - 2000
M18 1999 - 2000
N21 1983 - 1998
M21 1983 - 1998
N35 1973 - 1982
M35 1973 - 1982
N45 1972 - 1963
M45 1972 - 1963
N55 1962 ja varem sündinud
M55 1962 ja varem sündinud
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
MN 14 klassis saavad startida ka nooremad.
Maakondade paremusjärjestus selgub kahe võistluspäeva üldkokkuvõttes 12 parema tulemuse
kohapunktide liitmise tulemusena sprindis ja lühirajal (sõltumata võistlusklassist), kusjuures I
koht annab 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43 p, 5. koht - 42 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi.
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5. Laskesuusatamine – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Kavas: sprint.
Vanuseklassid ja distantsid:
N15*
2002 - 2005
4,5 km (3 x 1,5 km)
N
1983 - 2001
6 km (3 x 2 km)
N35
1982 ja varem sündinud
4,5 km (3 x 1,5 km)
M15*
2002 - 2005
6 km (3 x 2 km)
M
1978 - 2001
10 km (3 x 3,3 km)
M40
1977 ja varem sündinud
7,5 km (3 x 2,5 km)
* püss tiirus

L+L
L+P
L+P
L+L
L+P
L+P

trahviring 100m
trahviring 150m
trahviring 100m
trahviring 100m
trahviring 150m
trahviring 100m

Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Maakondade paremusjärjestus selgub 6 parema tulemuse kohapunktide liitmise tulemusena,
kusjuures I koht annab 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht - 43 p, 5. koht - 42 p
jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
6. Jäähoki – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on 18 (2 + 16) mängijat ja treener.
Võistkond lubatakse mängima juhul, kui meeskonnas on vähemalt 9 mängijat (koos
väravavahiga).
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust.
Eelturniirid toimuvad 2017.a jaanuaris-veebruaris, kus selgitatakse finaalturniirile pääsevad
võistkonnad.
Eelturniiride toimumiskohad, alagruppide arv ja edasi pääsevate võistkondade arv teatatakse
pärast eelregistreerimist.
Mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
Turniir toimub IIHF hokireeglite 2010 - (välja arvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja
vastavalt käesolevale reglemendile.
Erisused IIHF reeglitest:
Mängu teenindab kaks väljakukohtunikku, ajavõtja ja protokollija.
Keelatud on kasutada kehamängu.
Löökvisked on lubatud.
Võistlusmääruste vastu eksimise korral karistatakse mängijaid vastavalt võistlusmäärustikule
eemaldamistega.
Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Mängust loobumise korral arvestatakse meeskonnale 0:5 kaotus.
Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt omavaheliste
mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet ja kui ka see
on võrdne, otsustab paremusjärjestuse üldine väravate vahe.
vt erijuhend
7. Suusahüpped – maakondade võistkondadele
K 40 hüppemägi, halbade lumeolude korral võisteldakse K25 hüppemäel.
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlemiseks peab omama piisavalt ettevalmistust, mida kinnitab võistleja või treener oma
allkirjaga registreerimisel. Võistlejad on kohustatud kandma kiivrit.
Vanuseklassid
Naised
M16
2001 ja hiljem sündinud
Vabaklass 1983 - 2000
Veteranid
1982 ja varem sündinud
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
Maakondade paremusjärjestus selgub 4 parema tulemuse kohapunktide liitmise tulemusena,
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kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4.koht - 18 p, 5.koht - 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
8. Ujumine – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Vanuseklassid:
T
2001 ja hiljem sündinud
N
1983 - 2000
N35
1982 ja varem sündinud
P
2001 ja hiljem sündinud
M
1978 - 2000
M40
1977 ja varem sündinud
Võistelda saab ainult oma vanuseklassis, va teateujumises, kus võisteldakse absoluutarvestuses.
Võistlusalad:
100 m vabalt
T, N, N35, P, M, M40
100 m rinnuli
T, N, N35, P, M, M40
100 m selili
T, N, N35, P, M, M40
4 x 50 m vabalt teateujumine
2N+2M
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Teateujumises on koefitsient 3.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 12 parema tulemuse
kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema teatevõistkonna kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht teateujumises, selle võrdsuse korral suurem
esi- või paremate kohtade arv.
9. Kreeka-rooma maadlus - maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2000.a ja hiljem.
15-16 aastased noored võivad arsti ja treeneri eriloal võistelda täiskasvanute arvestuses.
Noorte kehakaalud: -42, -46, -50, -54 kg.
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-59, -66, -71, -75, -80, -85, -98, -130 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 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.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
10. Vabamaadlus - maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2000.a ja hiljem.
15-16 aastased noored võivad arsti ja treeneri eriloal võistelda täiskasvanute arvestuses.
Noorte kehakaalud: -42, -46, -50, -54 kg.
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-57, -61, -65, -70, -74, -86, -97, -125 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja
kohapunktid, kusjuures
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I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
11. Naistemaadlus – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -40, -48, -53, -58, -63, -69, -75 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 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.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
12. Motokross – maakondade võistkondadele
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlus toimub EMF-i poolt kinnitatud dokumendi “Motokrossi Võistlustingimused 2012” ja
EMF-i juhatuse otsuse alusel.
Koht: Adrenalin Arena
Klassid: 65cc, 85cc, MX Hobby, MX OPEN
Kolme paremat naist, kes võistlevad koos meestega klassis MX Hobby, autasustatakse
täiendavalt medali ja diplomiga.
Treening ja kvalifikatsioon on koos, kokku 10 minutit.
Kõikides võistlusklassides on 2 starti.
Kohustuslik on kasutada alküülbensiini.
Võistluspaigas on võimalik sõlmida ühekordne litsents.
Sõiduajad: 65cc, 85cc: 8 min + 1 ring
MX Hobby ja MX OPEN: 10 min + 1 ring
Täpne ajakava selgub pärast eelregistreerimise lõppu.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 6 parema võistleja tulemuse kohapunktid,
kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p
jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Võistlejate puhul, kes ei finišeeri, arvestatakse läbitud ringe.
13. Laskmine VJM-4 - maakondade võistkondadele
Koht: Jaanikese siselasketiir.
Täiskaliibriline vintraudne püss.
Liikuv uluk „Jooksev metssiga“ (VJM).
Võisteldakse 50m tiirus harjutuses VJM-4 (40 lasku).
Võistkonna suuruseks on kuni 4 laskurit.
Võistlustel võivad osaleda relvaloa omanikud alates 18 eluaastast.
Võistlusklassid:
- mehed (sündinud 1973-1999)
- meesveteranid (sündinud 1972 ja varem)
- naised (eraldi vanuseklasse ei arvestata)
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 3 parema võistleja poolt lastud
silmade arv.
14. Mälumäng - maakondade võistkondadele
Iga maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema
võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad saavad koha paremusjärjestuses, kuid
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kohapunkte nad kinni ei hoia.
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.
15. Meeste korvpall – linnade ja valdade võistkondadele
Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi turniirid.
Maakondlik paremusjärjestus selgitatakse 2 parema meeskonna kohapunktide liitmise teel.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistkonna suurus on 12 võistlejat ja treener.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust.
Linnade meeste korvpallis eelturniire ei toimu, kõik registreerunud võistkonnad saavad
osaleda Eestimaa talimängudel.
Valdade meeste korvpallis toimuvad vajadusel eelturniirid.
Finaalturniirile (16 võistkonda) on pääsenud 24. Eesti valdade talimängude 4 paremat
meeskonda, ülejäänud 12 meeskonna selgitamiseks viiakse 21. ja 22.jaanuaril 2017.a läbi
eelturniirid. Eelturniiride toimumiskohad, alagruppide arv ja edasi pääsenud võistkondade arv
selgub pärast registreerimist ja sõltub võistkondade arvust. Kui eelturniiridele registreerub alla
20 meeskonna, siis eelturniire ei toimu.
Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine finaalturniirile kaasa ei tule.
Juhul kui keegi neljast finaalturniirile otse pääsenud võistkonnast talimängudel ei osale, pääseb
finaalturniirile paremuselt järgmine võistkond.
Linnade meeste korvpalli turniiri ja valdade meeste korvpalli finaalturniiri läbiviimise süsteem,
alagruppide koosseisud ja mänguaeg teatatakse koos korvpalli ajakavaga.
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.
16. Naiste korvpall – linnade ja valdade võistkondadele
Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi turniirid.
Maakondlik paremusjärjestus selgitatakse 2 parema naiskonna kohapunktide liitmise teel.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistkonna suurus on kuni 12 võistlejat ja treener.
Võistluste läbiviimise süsteem, alagruppide koosseisud ja mänguaeg teatatakse koos korvpalli
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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17. Lauatennis - linnade ja valdade võistkondadele
Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi turniirid.
Maakondlik paremusjärjestus selgitatakse 2 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistkonna suurus on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2000.a ja varem) + 1 naine (sünd 2000.a ja
varem) + 1 poiss (sünd 2001.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 2001.a ja hiljem), kusjuures naine
meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa. Paarismängudes
võivad mängida ka noored.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust.
Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Lauatennise mängude järjekord:
1. MA I - MB II
2. MB I - MA II
3. N-N
4. P-P
5. T-T
6. Segapaar
7. Meespaar
8. MA I- MB I
9. MA II- MB II
18. Male – linnade ja valdade võistkondadele
Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi turniirid.
Maakondlik paremusjärjestus selgitatakse 2 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2000.a ja varem) + 1 naine (sünd 2000.a
ja varem) + 1 poiss (sünd 2001.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2001.a ja hiljem), kusjuures naine
meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt
võistkondade arvust.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud
punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
Võrdsete partiipunktide (PP) korral on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) st matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid kõrgemale kohale tulnud võistkondade vastu.
19. Kabe – linnade ja valdade võistkondadele
Linnade ja valdade võistkondadele korraldatakse eraldi turniirid.
Maakondlik paremusjärjestus selgitatakse 2 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2000.a ja varem) + 1 naine (sünd 2000.a
ja varem) + 1 poiss (sünd 2001.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2001.a ja hiljem), kusjuures naine
meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt
võistkondade arvust.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud
punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti).
Võrdsete partiipunktide (PP) korral on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) st matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
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2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid kõrgemale kohale tulnud võistkondade vastu.

Mittearvestuslikud spordialad
20. Juhtide korvpall – Eesti juhid versus kohalikud juhid
Võistkonna suurus 10 mängijat.
21. Liikumisharrastuse üritused – kõigile soovijatele
vt erijuhend

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 talimängude 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 talimängude peakohtuniku ja spordiala
peakohtunikuga. Hüvitise tasumata jätmise korral antud võistkonda järgmistele
spordimängudele ei lubata.
VII. Eestimaa talimängude üldvõitja selgitamine
1. Maakondade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse:
suurtel maakondadel maakonna murdmaasuusatamise kohapunktidele üheksa parema
spordiala kohapunktid;
väikestel maakondadel maakonna murdmaasuusatamise kohapunktidele seitsme parema
spordiala kohapunktid
teistelt mängude programmis ettenähtud spordialadelt (mäesuusatamine, juhtide võistlus,
suusaorienteerumine, laskesuusatamine, jäähoki, suusahüpped, ujumine, kreeka-rooma
maadlus, vabamaadlus, naistemaadlus, motokross, laskmine, mälumäng, meeste korvpall, naiste
korvpall, lauatennis, male, kabe).
Meeste korvpalli, naiste korvpalli, lauatennise, male ja kabe 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.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises.
2. Linnade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse linna murdmaasuusatamise
kohapunktidele nelja parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis linnadele
ettenähtud spordialadelt (mäesuusatamine, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall,
lauatennis, male, kabe).
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.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises.
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3. Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse valla murdmaasuusatamise
kohapunktidele nelja parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis valdadele
ettenähtud spordialadelt (mäesuusatamine, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall,
lauatennis, male, kabe).
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.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises.

VIII. Autasustamine
1. Talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat maakonda mõlemas grupis autasustatakse karika
ja diplomiga, maavanemat ja maakonna spordiliidu juhti medali ja diplomiga.
2. Talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna mõlemas grupis autasustatakse karika ja
diplomiga, linnapead ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
3. Talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse karika ja
diplomiga, vallavanemat ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
4. Talimängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja
diplomiga.
5. Talimängude 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
Eestimaa talimängudele registreerimine, toitlustamise ja koolimajutuse tellimine toimub ainult
veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/
Eestimaa talimängudeks on loodud eraldi moodulid, kus avanevad maakondade, linnade ja valdade
kavas olevate spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise, tellida
toitlustamise ning koolimajutuse.
Maakondade, linnade ja valdade esindajad, palun tutvuge registreerimismooduliga, valmistage ette
registreerimislehed, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse, mõelge läbi majutus ja toitlustamine
ning seejärel registreerige kõik osalejad korraga. Kõik teie poolt esitatud registreerimise andmed
jõuavad Jõudi serverisse, samuti spordialade peakohtunikele, majutajale ning toitlustajatele. Ka teile
tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
Registreerimine eelturniirideks
1. Jäähoki ja meeste korvpalli registreerimine eelturniirideks teha hiljemalt 8.jaanuariks
2017.a. Samas palume avaldada soovi eelturniiride läbiviimiseks.
Eelturniiride kohad, koosseisud ja tulemused avaldatakse kodulehel www.joud.ee
Registreerimine Eestimaa talimängudeks
1. Registreerimise, toitlustamise ja koolimajutuse tellimise tähtaeg on 21.veebruar 2017.a.
Registreerimismoodul on avatud alates 1.veebruarist 2017.a.
2. Suusaorienteerumises teha arvuline registreerimine talimängude registreerimismoodulis ning
nimeline registreerimine Osport.ee online teenuse kaudu https://www.osport.ee/ hiljemalt
21.veebruariks 2017.a.
NB! Kellel puudub ospordis kasutaja, saab registreerimislehe lisada moodulis.
3. Motokrossis teha registreerimine http://www.msport.ee/ vastavalt erijuhendile.
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4. Registreeritud sportlaste osas saab teha muudatusi enne spordiala algust võistluskohtades
vastavalt spordialale.
5. Murdmaasuusatamises ja mäesuusatamises saab teha muudatusi
kuni 2.märtsini kella 16-ni.
Täiendav informatsioon veebipõhise registreerimise kohta:
Helen Mast, mobiil 529 9432, e-post helen@joud.ee
X. Osavõtumaks
1. Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 8.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks üle kanda
arve alusel vastavalt maksetähtajale.
2. Erandid: Motokross – stardimaks 30.- eurot, noortel 15.- eurot, kohapeal registreerijatele
lisandub + 10 €. Makstakse Sõmerpalu Motoklubile.
3. Eelturniiridel on võistkonna osavõtumaks jäähokis vastavalt erijuhendile ja korvpallis 80
eurot, mis tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale. Ainult need võistkonnad
loetakse registreerituks ja loositakse alagruppidesse, kellelt on laekunud osavõtumaks.
EMSL Jõud kannab eelturniiridest osavõtjate osavõtumaksu turniiride läbiviijaile hiljemalt
18.jaanuariks 2017.a.
Eelturniiride kohad, koosseisud ja tulemused avaldatakse koduleheküljel www.joud.ee

XI. Toitlustamine
Võistlustest osavõtjatele organiseeritakse toitlustamine Valga Põhikooli sööklas järgmistel aegadel ja
hinnaga:
3.03
13.30 - 16.00 lõunasöök
4€
3.03
18.00 - 19.30 õhtusöök
4€
4.03
8.00 - 9.30 hommikusöök
3€
4.03
13.30 - 16.00 lõunasöök
4€
4.03
19.00 - 20.30 õhtusöök
4€
5.03
8.00 - 9.30 hommikusöök
3€
5.03
13.00 - 15.00 lõunasöök
4€
Valga Põhikooli söökla – (OÜ Triinu Äri)
Kontaktisik: Maarika Ojaste tel 5127217, e-post maarika.ojaste@mail.ee
Suusaaladele on võimalik tellida sama hinnaga toitlustamist Otepää Gümnaasiumi sööklas järgmistel
aegadel ja hinnaga:
3.03
17.00 - 18.30 õhtusöök
4€
4.03
8.00 - 9.30 hommikusöök
3€
4.03
13.00 - 15.00 lõunasöök
4€
4.03
17.00 - 18.00 õhtusöök
4€
5.03
13.30 - 14.30 lõunasöök
4€
Otepää Gümnaasiumi söökla - (Dussmann Eesti)
Kontaktisik: Ursula Juhkam, tel 56287339, e-post otepaa@dussmann.ee
Motokrossis kindlustatakse toit kohapeal tellimise alusel.
Täpsem info toitlustamise kohtade ja toidukordade (H,L,Õ) kohta on registreerimismoodulis.
Toitlustamise tellimisel tuleb arvuliselt ära märkida toitlustamise koht ja toidukordade arv päevade
lõikes. Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
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XII. Majutamine
1. Põrandamajutus Valga Põhikooli klassiruumides eelregistreerimisel oma magamisvarustusega
3 eurot öö. Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Kontaktisik: Kuldar Uibomägi, tel 5290876, e-post kuldar@valgapk.edu.ee
2. Põrandamajutus Otepää Gümnaasiumi klassiruumides eelregistreerimisel oma
magamisvarustusega 3 eurot öö.
Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Kontaktisik: Kalev Aigro, tel 5141592, e-post kalev@nuustaku.edu.ee
3. SA VIKP (Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon) www.isamaalinemuuseum.ee on
võimalik ööbida 80 inimesel hinnaga 10€ (nari)voodikoht.
Kontakt: tel 7671127, mobiil 5121044, e-post valga@isamaalinemuuseum.ee
4. Tehvandi Spordikeskus
Majutuse broneerimine: tel 7669500; 5180778, administraator@tehvandi.ee
5. Majutuskohtadega on võimalik tutvuda http://www.valgalv.ee/et/kylaline/Majutus
6. Info majutusvõimaluste kohta avaldatakse kodulehe www.joud.ee .
SA VIKP, Tehvandi ja hotellimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja
tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.
XIII. Üldiselt
1. Võistluste sekretariaat asub Valga Spordikeskuses.
2. Võistkondade esindajatele antakse kätte talimängude materjalid 3.märtsil kell 12.00-15.00 ja
4.märtsil kell 8.30- 12.00.
3. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
4. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos
talimängude peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
5. Informatsioon talimängude kohta asub kodulehel www.joud.ee
Täiendav info talimängude kohta:
Eestimaa Spordiliit Jõud:
Tarmo Volt, telefon 662 2652, 504 0612, tarmo@joud.ee
Helen Mast, telefon 662 2650, 529 9432, helen@joud.ee
Valga linn:
Karl Kirt, telefon 59194744, karl.kirt@valgalv.ee
Valgamaa Spordiliit:
Rein Leppik, mobiil 5234974, e-post Rein.Leppik@valgamv.ee
Eestimaa Spordiliit Jõud
Valga Linnavalitsus
Valgamaa Spordiliit
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