13. Eestimaa talimängud
Juhtide võistluse juhend
ÜLDINFO
Juhtide võistlus toimub 3. märtsil algusega kell 14.30. Kogunemine Valga Spordihalli ees.
Võistluste orienteeruv lõpp on 17.30.
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 või
vallavanem on ka omavalitsusliidu juht, siis saab ta esindada samaaegselt nii omavalitsust kui
ka maakonda ning toob punkte mõlemale.
Esindatud maakond, linn ja vald toob võistkonnale üldarvestuses 40 punkti.
VÕISTLUSALAD
Võistlused on jõukohased kõigile osalejatele.
TAKISTUSRADA
Takistusrajal on erinevad looduslikud ja tehislikud takistused ning osavust ja täpsust nõudvad
ülesanded. Takistusraja läbimine toimub aja peale.
Võitjaks osutub takistusraja kõige kiiremini läbinud võistleja. Võrdse aja korral saavad
võistlejad võrdselt kohapunkte.
KAHURIVEDAMINE
Osalejatel on ülesanne vedada kahurit tähistatud rajal. Võitjaks osutub kõige kiiremini raja
läbinud võistleja.
GRANAADIHEIDE JA KAALUDE KAALUMINE
Võistlejatel tuleb kaalukastide abil välja selgitada esemete täpne kaal. Seejärel tuleb igal
võistlejal heita täpselt granaat tähistatud punkti. Täpsemad juhised kohapeal. Võidab võistleja,
kelle tulemus ideaalselt sooritusest on kõige lähemal.
VÕISTLUSKLASSID
Naised ja mehed.
Naistele ja meestele peetakse eraldi arvestust vastavalt omavahelistele võistlustulemustele.

PAREMUSE SELGITAMINE
Igal alal saab I koht 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht - 43 p, 5. koht - 42 p jne.
Kõik alal osalenud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Paremusjärjestuse selgitamiseks
liidetakse võistlejate kolme ala kohapunktid. Suurima punktisumma kogunud võistleja on
võitja. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha granaadiheite ja kaalude kaalumises
kõrgema koha saavutanud võistleja. Eraldi arvestus on naistele ja meestele.
AUTASUSTAMINE
Maakondade, linnade ja valdade kolme paremat naist ja meest autasustatakse medalite ja diplomitega.
Võitjaid autasustatakse 3. märtsil kell 21.00 toimuval puhkeõhtul Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

MUU INFO
Võistlejatel palume panna selga ilmale vastavad riided, mis võivad määrduda. Soovitav on
kaasa võtta varuriided. Võistlused toimuvad välistes tingimustes iga ilma korral. Võistlejatele
pakutakse võistluse käigus kergemaid suupisteid ja keelekastet.
Kogunemiskohast on transport tagatud võistluskohta ja tagasi korraldaja poolt. Palume
arvestada, et juhtide võistlusest osavõtjad ei saa samaaegselt osaleda teistel võistlusaladel.
Seoses ilmastikutingimuste ja osavõtjate arvuga võib võistlusjuhendis tulla muudatusi.
Võistluste peakohtunikud: Lauri Drubinš ja Karl Kirt; 5919 4744; karl.kirt@valgalv.ee

