
                                                           
 

 

KESKLINNA LINNAOSA KOOLIDE 3., 4., 5. JA 6.-7. KLASSIDE 

KERGEJÕUSTIKU- JA PENDELTEATEJOOKSU VÕISTLUSTE JUHEND 

 

Aeg ja koht: 

17. mai 2017, Snelli staadion 

kell 9.00- 4. klassid; 

kell 10.30- 3. klassid; 

kell 12.00- 5. klassid; 

kell 13.30- 6.-7. klasside koondvõistkonnad. 

 

 

Osavõtjad:  

Kesklinna linnaosa koolide 3.,4.,5. ja 6.-7. klasside õpilased. Kool võib välja panna 3., 4., 5. 

klassist ja 6.-7.(koond) klassist 60 m jooksus 4 poissi ja 4 tüdrukut, kaugushüppes 4 poissi ja 

4 tüdrukut ning. Pendelteatejooksu võistkonna suurus on 10 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut 

igast klassist, 6.-7. kl võistleb koondvõistkond. 

Võistluste kava: 
3.-7 klass: pendelteatejooks 10x60, 60m jooks, kaugushüpe. 

 

Tulemuste arvestamine: 
Kohapunkte arvestatakse vastavalt osalenud koolide arvule järgmiselt:1.koht osalejate arv +1 

punkt, 2.koht  osalejate arv -1 punkt, 3.koht osalejate arv -2 punkti jne. punkti. Koolide 

paremusjärjestuse määrab suurem punktide summa (P+T).  

Autasustamine: 

I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse medali- ja diplomiga. Üldarvestuses I –III kohale 

tulnud koole diplomiga (6.-7.klassi osas võitjale ka karikas P ja T eraldi).  

Pendelteatejooksu võitjat karikaga , I-III kohale tulnud koole diplomiga ja võistkonnaliikmeid 

medalitega. 

 

Ülesandmine: Vormikohane ülesandmine võistlusteks toimub võistluspäeval pool tundi enne 

võistluste algust staadionil. Esindajal esitada samas ka võistlejakaardid. 

Võistlejakaart palun täita suuruses 13x10 cm ja trükitähtedega.  

 

 

 

 

 



 

 

Muud:   

 60 m jooksus on elektriajavõtt aga jooks püstilähtest;  

 3.-5. klassil , 1 m. pakk ehk äratõuke ala ( hüpe peab olema sooritatud 1.meetrise 

äratõuke ala sees ja mõõdetakse äratõuke kohast ). Kui hüpatakse 1.m ala tagant, siis 

mõõdetakse hüpe ikkagi selle sama 1.m paku tagumisest servast. Kui hüpatakse 1.m 

pakust eespoolt ( üleastumine ), siis hüpe ei loe ! 

 6.-7. Klassil, hüppe sooritamiseks on 1.m pakk ( mille seest tuleb hüpe sooritada ).    Paku 

esimene ots asub hüppekastist 2.m kaugusel.  

 Pendelteatejooksus ei tohi kasutada naelkingi ega jalgpalli putsasid, (k.a. kunstmuru) 

 Võistluste paremaks läbiviimiseks ei mängi võistlejad vabal hetkel staadionil jalgpalli 

ja korvpalli ning viibivad üldjuhul oma spordiala võistlusalas. 

 Autasustamised peale klassi alade lõppu staadionimaja juures. 

3. kl  P  60 M 

   

 KALLE KIIRE  

 TALLINNA REAALKOOL  

   
 

 

 

 

Kohtunikud: 
Kaugushüpe – TPL, TÜG, Tõnismäe Reaalkool,  Reaalkool 

 

 

 

 

Võistlusjuhendi koostas: 

Ronne Sära 

Tallinna Huvikeskus „Kullo“ 

Dir. asetäitja sporditöö alal 

+372 56 625 798 

 

 


