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LASNAMÄE- JA PIRITA LINNAOSA KOOLIDE 3.-5. KLASSIDE 

SPORDIMÄNGUDE ÜLDJUHEND 2019/2020 ÕPPEAASTAL 

 

OSALEVAD KOOLID:  
1. Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

2. Tallinna Laagna Gümnaasium 

3. Lasnamäe Gümnaasium 

4. Lasnamäe Vene Gümnaasium  

5. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

6. Tallinna Läänemere Gümnaasium 

7. Tallinna Mahtra Põhikool 

8. Merivälja Kool 

9. Tallinna Pae Gümnaasium 

10.Pirita Majandusgümnaasium  

11. Lasnamäe Põhikool 

 

 

 

 

EESMÄRK:  
Tõsta ja süvendada algklasside õpilaste huvi spordi vastu;  

tutvustada ja propageerida erinevaid spordialasid;  

selgitada välja Lasnamäe ja Pirita linnaosade parimad koolid.  

 

JUHTIMINE:  
Spordimängude juhtimisega tegeleb Tallinna Huvikeskus Kullo koostöös Lasnamäe- ja 

Pirita linnaosa koolide õpetajatega.  

 

OSAVÕTJAD:  
Võistlustel osalevad Lasnamäe ja Pirita koolide 3., 4. ja 5. klasside võistkonnad.  

Asendada poissi tüdrukuga (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 võistluste korraldajal õigus küsida õpilaspiletit. Kool, 

kes kasutab võistlustel õpilasi valedes vanuseklassides, kõrvaldatakse võistlustelt ja 

tühistatakse antud võistluse tulemused, rikkumisest teatatakse kooli direktorile.  

 

 

 



  

 

  

REGISTREERIMINE:  
Võistlusi läbiviiv kool teatab võistluse toimumise aja Tallinna Huvikeskus Kullo direktori 

asetäitjale sporditöö alal, kes teavitab ülejäänud koole.  

 

PUNKTIARVESTUS:  
Iga võistkondlik esikoht annab koolile 12 punkti;  

2. koht - 10 punkti;  

3. koht - 9;  

4. koht – 8;  

5. koht - 7;  

6. koht - 6;  

7. - 10. koht - 5 punkti;  

11.-..... koht - 4 punkti. 

 

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

eraldi punktid.  

Aladel kus võib välja panna koondvõistkonnad saavad punktid ainult 5. klassid.  

Aasta lõppkokkuvõttes koolide paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse 3.-5. 

klasside alade kohapunktid. Läheb arvesse:  

3. klassidel 5 paremat ala;  

4. klassidel 6 paremat ala;  

5. klassidel 7 paremat ala.  

Rahvastepallis saavad alagruppide 3. , 4. ja 5. jäänud koolid kõik võrdselt 5 punkti. 

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 medali- ja 

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

Õppeaasta lõpul autasustatakse algklasside spordimängude I-III kohale tulnud koole 

diplomitega, üldvõitjat kooli rändkarikaga. Saavutatud kohad lähevad arvesse Tallinna 

koolinoorte spordimängude kokkuvõtete tegemisel.  

NB! Kõik protestid võistluste läbiviimise ja võistlusmääruste rikkumise kohta tuleb esitada 

võistluste ajal või vahetult pärast võistluse lõppu peakohtunikule või Tallinna Huvikeskus 

Kullo direktori asetäitjale sporditöö alal. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.  

 

VÕISTLUSTE PROGRAMM  

Spordialad:  
1. Pendelteatejooks  

2. Murdmaateatejooks  

3. Kombineeritud teatevõistlus  

4. Suusatamine  



  

 

  

5. Rahvastepall  

6. Teateujumine  

7. Kergejõustik  

8. Jalgpall 

 

 

1. PENDELTEATEJOOKS:  
Toimub 19. septembril 2019 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi staadionil, Kärberi 9 

kell 12.00 – 3. klassid; teatevahetus ilma postita 

kell 12.20 – 4. klassid; teatevahetus tuleb korrektselt sooritada, vale vahetus = +3sek trahv 

kell 12.40 – 5. klassid; teatevahetus tuleb korrektselt sooritada, vale vahetus = +3sek trahv 

kell 13.00 – 6. klassid; teatevahetus tuleb korrektselt sooritada, vale vahetus = +3sek trahv 

kell 13.20 – 7. klassid; teatevahetus tuleb korrektselt sooritada, vale vahetus = +3sek trahv 

 

Võistkonna suurus 12 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut ( 1+1 varu ). Võistlust alustab tüdruk.  

Keelatud on joosta naelkingades. Lubatud on kunstmuru jalgpallijalats. Kaasa võtta kooli 

rinnanumber. Teatevahetus tuleb teha määrustepäraselt 4.-7.klasside õpilastel ! 

Korraldaja: Kuristiku Gümnaasium, õpetaja Liidia Kuusksalu, tel: 53810564   

 

 

2. MURDMAATEATEJOOKS:  
Võistlus toimub Oktoobris 2019, võistluste täpne kuupäev selgub hiljemalt 2.nädalat ennem 

võistluste toimumist. Võistlus toimub Pirita spordikeskuse metsas (täpne kaart juhendiga 

kaasas). Võistlevad eraldi poiste ja tüdrukute võistkonnad, võistkonna suurus 5 õpilast.  

Distants:  

3. klassid – 5 x 300 m 

4. klassid – 5 x 300 m 

5. klassid -  5 x 500 m  

6. klassid - 5 x 500 m 

7. klassid – 5x 500 m  

 

Igas vanuseklassis alustavad poiste võistkonnad. Kaasa võtta kooli eraldussärk ja teatepulk. 

Keelatud on joosta naelkingades. 

Korraldaja: Läänemere Gümnaasium, Irina Andrejeva 5211583  

 

 

 

3. KOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUS:  
Võistlused toimuvad kahel päeval: 

25.11.2019 – 29.11.2019 nädalal võistlevad 3.-5.klassid – Tallinna Kuristiku 

Gümnaasiumi võimlas, Kärberi 9 

Kõik harjutused selguvad võistlejatele kohapeal ja näidatakse ette. Kokku 4.harjutust. 

Võistkonna suurus 12 õpilast: 5 tüdrukut ja 5 poissi (varuvõistlejad 1+1).  

NB! Harjutuse valesti tegemise korral on kohtunikul õigus nõuda võistlejalt harjutuse 

õigesti tegemist niikaua, kuni harjutus on korrektselt sooritatud. 

Võistkondadega kaasas olevatel õpetajatel peavad olema vahetusjalatsid. 



  

 

  

4. RAHVASTEPALL: 

Alagrupimängud toimuvad jaanuaris ja veebruaris  2020 , finaalmängud toimuvad märtsis. 

Alagruppidesse paigutatakse võistkonnad peale eelregistreerimist, mis tuleb teha hiljemalt 

20.12.2019 

Võistlused viivad läbi: Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 

Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Läänemere 

Gümnaasium. 

NB! Võistluste täpne ajakava selgub Jaanuaris 2020.a  

Võistlevad:                                                                                                                             

3. - 5. klasside poiste ja tüdrukute eraldi võistkonnad - võistkonna suurus 9 õpilast: 8 

mängijat (1 varu).  

Võisteldakse turniirisüsteemis Koolispordi liidu võistlusmääruste alusel. Loetakse elusid. 

Võrdsete elude korral kestab mäng esimese väljalöömiseni. Kapten läheb väljakule siis kui 

ta seda vajalikuks peab ja teda asendab siis üks väljavisatud mängijatest kuni geimi 

lõpuni. Iga kolmas vise peab olema ründevise. 

Geimi pikkus 3. klassi tütarlastel: 3 min, , ülejäänutel 4 minutit.  

Kui vanusegrupis moodustub 2 alagruppi, pääseb finaalmängudele 3 paremat võistkonda, 

kui 3 alagruppi, pääseb finaalvõistlusele 2 paremat võistkonda.  

Alagrupimängud tulevad finaali kaasa.  

NB! 6.-7. klassi tüdrukud mängivad minivõrkpalli !!! 

Turniir toimub aprill 2020.a  

 

5. TEATESUUSATAMINE:  
Toimub veebruar 2020.a vastavalt lumeoludele Pirita terviseradadel. 

NB! Võistlevad 3.- 5. ja 6.-7. klasside poiste ja tüdrukute eraldi võistkonnad. Arvesse läheb 

3 parema tüdruku ja 3 parema poisi tulemused. 

Korraldaja: Pirita Majandusgümnaasium + Merivälja Kool 

 

6. TEATEUJUMINE:  
Toimub Aprillis 2020 Tallinna Laagna Gümnaasiumis. Võistlevad 3. - 5. ja 6.-7. klasside 

koondvõistkonnad. Võistkonna suurus 4 poissi + 4 tüdrukut. 3.- 5. klassidel distants 8 x 25 

m. ja 6.-7. klassidel 8x 25 m. Kaasa pesemisvahendid ning ülesandmisleht. Toimub 

eelregistreerimine. NB! Madalast otsast startijad ( tüdrukud ) stardivad veest.  

 



  

 

  

 

7. JALGPALL 

Võistlused toimuvad mais. 2020.a Võistkonna suurus on 11 õpilast – platsil korraga 6 

mängijat + väravavaht + 4 varu. Võistkonnas võib mängida ka üks tüdruk. Mänguaeg: 2 x 

10 min. Igast alagrupist pääseb finaalturniirile 2 parimat kooli võistkonda ning omavahelise 

mängu tulemus võetakse finaalturniirile kaasa. Toimub eelregistreerimine. 

3.-5. klasside turniiri korraldab Tallinna Pae Gümnaasium. 

6.-7. klasside turniiri korraldab Lasnamäe Vene Gümnaasium 

 

8. KERGEJÕUSTIK:  
Võistlused toimuvad mai 2020.a Kuristiku Gümnaasiumi staadionil.  

Kool võib välja panna igal alal 3 poissi ja tüdrukut, arvesse lähevad kõigi tulemused. 

Kokkuvõte tehakse võistlejate kohapunktide alusel tüdrukute ja poiste arvestuses eraldi.  

Üldarvestuses liidetakse tüdrukute ja poiste kohapunktid kokku. 

KAVA:  

3.- 5. klass: 60 m jooks, kaugushüpe, pallivise (igal vanuseklassil toimub 3.ala)  

60 m jooksus toimuvad finaalid. Kaugushüppe tulemus mõõdetakse äratõuke kohalt.  

Võistkondadel peavad kaasas olema oma viskepallid (150 gr.) 

 

 

 

 

Juhendi koostas: 

Ronne Sära                                                                                                                                                                                                                                                              

Tallinna Huvikeskus Kullo                                                                                                      

Dir. asetäitja sporditöö alal 

Tel: 66 46 104; 56 625 798 

 

 

 


