
                                                          
 

 

KESKLINNA LINNAOSA KOOLIDE 3.-5. KLASSIDE SPORDIMÄNGUDE 

ÜLDJUHEND 2017/2018 

OSALEVAD KOOLID: 
1. Gustav Adolfi Gümnaasium  

2. Tallinna Inglise Kolledž  

3. Jakob Westholmi Gümnaasium 

4. Kadrioru Saksa Gümnaasium  

5. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium  

6. Tallinna Südalinna Kool   

7. Tallinna Prantsuse Lütseum  

8. Tallinna 21. Kool  

9. Tallinna Humanitaargümnaasium  

10. Tallinna Reaalkool  

11. Vanalinna Hariduskolleegium 

12. Tallinna Ühisgümnaasium  

13. Tallinna Tõnismäe Reaalkool                                                                              

14. Tallinna Juudi Kool  

15. Tallinna Kesklinna Põhikool  

16. Tallinna Toomkool  

            17. Püha Miikaeli Kool  

            18. Kaarli Kool  

EESMÄRK:  

Tõsta ja süvendada algklasside õpilaste huvi spordi vastu,  

tutvustada ja propageerida erinevaid spordialasid,  

selgitada välja Kesklinna linnaosa paremad koolid. 

JUHTIMINE:  

3.-5 klasside spordimängud viib läbi Tallinna Huvikeskus Kullo koostöös Kesklinna 

linnaosa koolide kehalise kasvatuse õpetajatega. 

OSAVÕTJAD:  

Võistlustel võivad osaleda Kesklinna koolide 3.,4. ja 5. klasside võistkonnad.  

Poissi tüdrukuga asendada (ja vastupidi) ei ole lubatud.  

Samuti ei ole lubatud asendada ühe vanuseklassi võistlejat teise vanuseklassi võistlejaga. 

Võistkonnas ei tohi olla õpilasi, kes on jäänud klassikursust kordama rohkem kui ühe 

aasta 1.-5. kl jooksul, kahtluse korral on võistluse korraldajal õigus küsida õpilaspiletit.  



                                                       

 

 

REGISTREERIMINE: 

Võistlusi läbiviiv kool teatab võistluste toimumise aja Tallinna Huvikeskus Kullo dir. 

asetäitjale sporditöö alal, kes teavitab ülejäänud koole. 

PUNKTIARVESTUS: Iga võistkondlik ... koht annab koolile ... punkti:  

 

3. klass ja 4.klass          5. klass 

1. koht – 19 punkti          1. koht – 18 punkti 

2. koht – 17 punkti          2. koht – 16 punkti 

3. koht – 16 punkti          3. koht – 15 punkti 

4. koht – 15 punkti          4. koht – 14 punkti 

5. koht – 14 punkti          5. koht – 13 punkti 

6. koht – 13 punkti          6. koht –12 punkti 

7. koht – 12 punkti          7. koht – 11 punkti 

8. koht – 11 punkti          8. koht – 10 punkti 

9. koht – 10 punkti          9.koht – 9 punkti 

10. koht – 9 punkti          10. koht – 8 punkti 

11. koht – 8 punkti           11. koht – 7 punkti 

12. koht – 7 punkti          12. koht – 6 punkti 

13. koht – 6 punkti          13. koht – 5 punkti 

14. koht – 5 punkti          14. koht – 4 punkti 

15. koht – 4 punkti 

16.koht – 3 punkti 

         15. koht – 3 punkti 

         16. koht – 2 punkti 

17. koht – 2 punkti 

18. koht – 1 punkti 

         17.koht – 1 punkti 

  



                                                       

 

 

Aladel, kus võistlevad poiste ja tüdrukute eraldi võistkonnad, saavad mõlemad 

võistkonnad eraldi punktid.  

Aladel, kus võistlevad 3.-5. klasside koondvõistkonnad (nt. ujumine) saavad punkte 

ainult 5. Klassid; 

Aladel, kus võistlevad 3.-4. klasside koondvõistkonnad saavad punkte ainult 4. klassid. 

Aasta lõppkokkuvõttes koolide paremusjärjestuse selgitamisel summeeritakse 3.-5. 

klasside alade kohapunktid. 3. ja 4. klassis miinus ühe kõige nõrgema ala 

kohapunktid, ja  5. klassis kahe kõige nõrgema ala punktid. Võrdsete punktide korral 

otsustab paremuse esikohtade arv, edasi II kohtade arv, siis III kohtade arv jne.  

Saavutatud kohad lähevad arvesse Tallinna koolinoorte spordimängude kokkuvõtete 

tegemisel. 

AUTASUSTAMINE:  

I-III koha saavutanud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkonna liikmeid 

medalitega.  

Esikoha võitnud võistkonda autasustatakse mälestusplaadi- või karikaga.  

Kergejõustiku individuaalaladel autasustatakse I-III kohale tulnud õpilasi medalite- ja 

diplomitega. Varuvõistlejaid autasustatakse juhul, kui juhendis on varuvõistlejad lubatud.  

Õppeaasta lõpus algklasside spordimängude üldarvestuses I-III kohale tulnud koole 

autasustatakse diplomitega ja üldvõitjat kooli – rändkarikaga.  

NB! Kõik protestid võistluste läbiviimise või võistlusmääruste rikkumise kohta tuleb 

esitada võistluste ajal või vahetult peale võistluste lõppu võistluste peakohtunikule või 

Tallinna Huvikeskus Kullo dir. asetäitjale sporditöö alal. Hilisemaid pretensioone ei 

arvestata. 

VÕISTLUSTE PROGRAMM  

SPORDIALAD: 

1. Murdmaateatejooks 

2. Kombineeritud teatevõistlus  

3. Rahvastepall 

4. Teateujumine 

5. Suusatamine  

6. Jalgpall 

7. Pendelteatejooks 

8. Kergejõustik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 

 

1. MURDMAATEATEJOOKS                                                                                           

Toimub 04. oktoober, 2017 Järve metsa terviseradadel, Pärnu mnt. 139 C. LINK 

Järveterviseradade kodulehele. Täpne võistlusraja asukoht võistluse juhendiga kaasas.   

 

kell 12.00 – IV klasside tüdrukud 

Kell 12.15-  IV klasside poisid 

Kell 12.30 – III klasside tüdrukud 

Kell 12.45 – III klasside poisid 

Kell 13.00 – V klasside tüdrukud 

Kell 13.15 – V klasside poisid 

Kell 13.30 – VI-VII klasside tüdrukud 

Kell 13.45 – VI-VII klasside poisid 

 

Võistlevad eraldi tüdrukute ja poiste võistkonnad. Võistkonna suurus 5 õpilast, distants, 

c.a. 450 m ring, Järve terviseradadel. Võistkondadel peavad kaasas olema kooli 

rinnanumbrid ja teatepulk.  

Võistluste peakohtunik Tallinna Prantsuse Lütseumi kehalise kasvatuse õpetaja, Katrin 

Kroosmann. 

 

 

2. KOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUS  
Kombineeritud teatevõistlused toimuvad novembri lõpus / detsembri alguses. Täpne 

ajakava ja võistluste toimumiskoht selgub II veerandi alguses. Võimaluse korral 

korraldame võistluse Kalevi Spordihallis. 

 

VÕISTLUSKAVA: 
Võistlustele eelnevalt anname koolidele teada elemendid, mille harjutamisele tuleks 

suuremat tähelepanu pöörata. Võistlused ja täpse harjutuste sooritamise kava näitame ette 

kohapeal kõigile.                                                                                                                   

 

3. RAHVASTEPALL  
Võistlused algavad jaanuari teisel nädalal 2018.a, eelregistreerimisega 22. detsember 

2017. Võistluste täpne ajakava ja võistluskohad selguvad jaanuar 2018.a  

Osavõtjad: Osalevad 3 klassid, 4 kl.-tüdukud, 4 kl.- poisid, 5. kl.- tüdrukud. Võistkonna 

suurus on kõikidel klassidel  9 õpilast: 8 mängijat + varu (1). Geimi pikkus on 4 minutit.  

Võistlused viiakse läbi turniirisüsteemis, 3-s või 2-s alagrupis. Igast alagrupist pääseb 

finaali 2 või 3  võistkonda, omavahelise mängu tulemus tuleb finaali kaasa. 

Finaalmängudest välja jäänud koolide kohtade punktid alagrupis arvestatakse järgmiselt: 

III koht – 7. koha punktid;  

IV koht – 10. koha punktid;  

V koht – 13. koha punktid                                                                                

 

 

http://terviserajad.ee/tervisekeskus/jarve-terviserada/
http://terviserajad.ee/tervisekeskus/jarve-terviserada/


                                                       

 

 

Võistlusmäärused: • Palli võivad mängijad hankida oma väljakust väljaspool, kuid 

seejuures mõlemad jalalabad ei tohi puudutada joont maas või õhus. 

• Palli võib platsil visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. 

Vastasel korral antakse pall üle vastastele. 

• Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kasvõi ühe jalaga oma väljaku piirjoontele 

või sellest üle, loetakse tabatuks. 

• Kui palli visanud võistkonna mängija astus joonele või sellest üle tabades palliga 

vastast, siis tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale. 

• Mängijat ei loeta tabatuks 

-kui ta püüab vastaste visatud palli kinni; 

-kui pall puudutab küll mängijat, kuid selle püüab enne mahakukkumist kinni teine sama 

võistkonna mängija (aga ta ei tohi väljuda oma väljaku piiridest); vastasel korral loetakse 

tabatuks ainult 1. mängija; 

- kui pall puudutab küll mängijat, kuid sama mängija püüab palli enne mahakukkumist 

kinni, väljudes samal ajal oma väljaku piiridest; sellisel juhul jääb mängijale elu alles ja 

võistkond kaotab palli omamise õiguse 

-kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab maad; 

-kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli; 

• Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli, antakse see üle vastastele. 

• Kapten läheb väljakule siis kui ta seda vajalikuks peab ja teda võivad asendada kõik 

väljavisatud mängijad kuni geimi lõpuni. 

• Kapten ja väljavisatud mängijad peavad palli hankimiseks küljelt startima väljaku 

mõtteliselt otsajoone pikenduselt, kusjuures palli saanu ei tohi seda visata tagasi 

otsajoone taha. 

• Mäng algab vilega. Iga neljas vise peab olema ründevise. Ründeviskeks loetakse viset, 

kui pall liigub mängija peast allpool ja mängijast umbes 1 m kauguselt. 

• Mängu tahtliku venitamise korral teeb kohtunik hoiatuse, teistkordse mängu tahtliku 

venitamise korral antakse pall vastasele. 

• Kui mäng jääb normaalajal viiki, mängitakse lisaaeg esimese väljaviskamiseni, alustab 

palli valdaja. 

• Väljakumängijat võib vahetada varuga geimi alguses või trauma korral. 

• Kõigil on 1 elu. 

• Võitja saab 2, kaotaja 1, mängust loobunu 0 punkti. 

Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel 

võistkonnal on võrdselt punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus. 

Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste 

mängude tulemusi: 

1- suurem võitude arv 

2- geimide suhet 

3- geimipunktide suhet 

- alagrupi omavaheliste mängude tulemused tulevad finaali kaasa. 

 

 

 



                                                       

 

 

4. SUUSATAMINE 

20.veebruar. 2018 a. Nõmme Spordikeskuses. Täpne ajakava ja võistlusjuhend jaanuaris 

2018.a Võistlused toimuvad vastavalt lumeoludele ja toimumisaeg võib selle tõttu 

muutuda. 

5. TEATEUJUMINE  
Toimub aprillis 2018.a  Tallinna 21. Kooli ujulas. Võistluste täpne ajakava selgub 

märtsis 2018.. Võistlevad 1.-5. klasside võistkonnad, kus on 8 õpilast. 4 tüdrukut ja 4 

poissi, distants 4 x 25 m.  

Võistluse viib läbi Tallinna 21. Kool ja Tallinna Huvikeskus Kullo.  

Kaasa võtta kilekott välisjalanõude jaoks, pesemisvahendid, trikoo, poistel lühikesed 

püksid, mütsid. Nõutud ülesandmisleht koos arsti viisaga. NB! Punktid lähevad 5. 

Klassidele 

 

6. JALGPALL 

Täpne turniiriformaat ja toimumisaeg on selgumisel. Võimaluse korral korraldame 

võistlused novembri kuus EJL sisehallis. 

 

7. KERGEJÕUSTIK JA  8. PENDELTEATEJOOKS  
Võistlused toimuvad Snelli staadionil 17.05.2018.a  

NB! Koostamisel on uus formaat. 

Igas vanuseklassis toimuvad järgmised alad: 

3.- 4. klassid – 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 600m jooks ( tüdrukd ja poisid ). 

5.-7 klassid – 60.m jooks, kaugushüpe, pallivise, 600m jooks ( tüdrukud ) ja 1000m jooks 

( poisid ).  

Täpne võistlusjuhend ja muu oluline info reeglite kohta jõuab Teieni õppeaasta jooksul. 

 

 

 

Juhendi koostas: 

Ronne Sära 

Tallinna Huvikeskus Kullo  

Dir. asetäitja sporditöö alal 

Tel: 66 46 104; 56 625 798 


