
                                                      
 

 

 

MUSTAMÄE LINNAOSA KOOLIDE 3.-5. KLASSIDE SPORDIMÄNGUDE  

ÜLDJUHEND 2016/2017 

 

 

OSALEJAD KOOLID:  

 TALLINNA ARTE GÜMNAASIUM  

 TALLINNA MUSTAMÄE GÜMNAASIUM  

 TALLINNA MUSTAMÄE HUMANITAARGÜMNAASIUM  

 TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUM  

 TALLINNA 32. KESKKOOL   

 TALLINNA 53. KESKKOOL  

 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM  

 TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM  

 

EESMÄRK 
Tõsta ja süvendada algklasside õpilaste huvi spordi vastu, tutvustada ja propageerida 

erinevaid spordialasid ning selgitada välja Mustamäe linnaosa paremad koolid.  

 

JUHTIMINE 
Spordimängud viib läbi Tallinna Huvikeskus Kullo koostöös Mustamäe linnaosa koolide 

kehalise kasvatuse õpetajatega.  

 

OSAVÕTJAD 
Võistlustel osalevad Mustamäe koolide 3., 4. ja 5. klasside õpilaste võistkonnad. Poissi 

tüdrukuga asendada (ja vastupidi) ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud asendada ühe 

vanuseklassi võistlejat teise vanuseklassi võistlejaga. Kool, kes kasutab võistlustel õpilasi 

valedes vanuseklassides, kõrvaldatakse võistlustelt ja antud võistluse tulemused 

tühistatakse. Rikkumisest teatatakse kooli direktorile.  

 

REGISTREERIMINE 
Võistlusi läbiviiv kool teatab võistluste toimumise aja Tallinna Huvikeskus Kullo 

direktori asetäitjale sporditöö alal, kes teavitab ülejäänud koole.  

 

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

1. koht – 12 punkti, 2. koht – 10 punkti, 3. koht – 9 punkti, 4. koht – 8 punkti jne. 

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

võistkonnad ka 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, miinus õppeaasta jooksul 3. klassis ühe ning 4. ja 5. klassis 

kahe kõige nõrgema ala kohapunktid (nõrgemaks alaks loetakse ka mitteosalemist).  

Võrdsete punktide korral otsustab paremuse esikohtade arv, edasi II kohtade arv, siis III 

kohtade arv jne. 

Kooli poolt saavutatud koht üldkokkuvõttes läheb ühe võimaliku võistlusalana arvesse ka 

Tallinna koolinoorte spordimängude koondtabelis.  

 

AUTASUSTAMINE 
I-III koha saavutanud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkonna liikmeid 

medalitega.  

Esikoha võitnud kooli 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 liidetakse 3., 4. ja 5. klasside punktid kokku. Enim punkte saanud kool 

on ka võitja. Algklasside spordimängude üldarvestuses I-III kohale tulnud koole 

autasustatakse diplomitega, 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:  

 Murdmaateatejooks  

 Kombineeritud teatevõistlus  

 Suusatamine  

 Rahvastepall  

 Jalgpall (5. klassi poeglapsed)  

 Teateujumine  

 Kergejõustik  

 Pendelteatejooks  

 

MURDMAATEATEJOOKS 
Toimub kolmapäeval, 23. septembril 2016.a, Mustamäel, Vanaka parkmetsas: 

 kell 12.00 – 3. klassid   

 kell 12.20 – 4. klassid  

 kell 12.40 – 5. klassid  

Võistkonna suurus 10 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut.  

Distants: 3. klassid – 10 x 300 m; 4. ja 5. klassid – 10 x 500 m. Võistkondadel peavad 

kaasas olema kooli rinnanumbrid või eraldussärk ja teatepulk. Võistluse viib läbi Tallinna 

Saksa Gümnaasium.  

Peakohtunik: Enrico Hendrikson, enrico.hendrikson@mail.ee 

  

mailto:enrico.hendrikson@mail.ee


  

 

KOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUS  

Mustamäe linnaosa algklasside kombineeritud teatevõistlused toimuvad Veebruari 

alguses. 2017.a  Tallinna Arte Gümnaasiumi võimlas. Täpsem kuupäev selgub II 

veerandi lõpus.  

Võistkonna suurus 12 õpilast: 5 poissi + 5 tüdrukut + varu (1+1). Võistluste kava on 

sama, mis oli 2014/2015 õppeaastal. Kõikidel võistlustel toimub teatevahetus pulga või 

palli üleandmisega järgmisele võistlejale.  
   

 

SUUSATAMINE 
Võistlus toimub 10.-15 veebruari nädalal  2017.a Nõmme Spordikeskuses. 

Võistlused toimuvad eraldi 3.- 4. ja 5. klasside tütarlastele ja poeglastele. Koolide 

võistkondade suurused igas vanuseastmes on kuni 10 tüdrukut ja 10 poissi.  

Koolidevahelist arvestust peetakse kahes vanusegrupis: 3.- 4. klasside ja 5. klasside 

võistkond.  

Võistkondlik paremusjärjestus: mõlemas vanuseklassis saadakse 4 parema tüdruku ja 4 

parema poisi aegade liitmisel. Parima (väikseima) koguaja saanud kool ongi võitja.  

Võistluse viib läbi Tallinna Saksa Gümnaasium  

 

 

RAHVASTEPALL 
 

- 3. klasside võistlused korraldab …Selgumisel. 

- 4. klasside tütarlaste võistlused korraldab 06-10.03.2017.a nädalal Tallinna 

Tehnikagümnaasium. 

- 4. klasside poeglaste võistlused korraldab 03.-07.04.2017.a nädalal Tallinna 32. 

Keskkool.  

- 5. Klasside tütarlaste võistlused korraldab jaanuaris 2017.a Tallinna Mustamäe 

Reaalgümnaasium.  

Võistluste täpne ajakava ja peakohtunikud selguvad II veerandi jooksul.  

Võistkonna suurus 9 õpilast: 8 mängijat + 1 varuvõistleja. Võistlused viiakse läbi 

turniirisüsteemis Eesti koolispordiliidu reeglite alusel.  

3. klasside võistkonnas võivad mängida ka tütarlapsed. 4. klasside tütarlastel on geimi 

kestvuseks 3 minutit ning 4. klasside poeglastel ja 5. klasside tütarlastel 4 minutit. 

Mõlemast alagrupist pääseb finaalturniirile 3 parima kooli võistkonnad ning omavaheliste 

mängude tulemused võetakse kaasa.  

 

 

TEATEUJUMINE 
Võistlused toimuvad 17.-21.04.2017.a nädalal Tallinna Saksa Gümnaasiumi ujulas. 

Täpsem kuupäev selgub III veerandil. Võistlevad 3.-5. klasside koondvõistkonnad. 

Võistkonna suurus on 4 tütarlast ja 4 poeglast + 1 varu. Distants 8 x 25m.  

Võistluse viib läbi Tallinna Arte Gümnaasium 

 



  

JALGPALL 
Mängud toimuvad mais 2017.a  Täpne korraldus selgub III veerandil. Võistlevad ainult 5. 

klasside poeglapsed (ei tohi kasutada 3. ja 4. klasside õpilasi). Võistkonna suurus on 8 

õpilast – platsil korraga 6 mängijat + 2 varu. Mänguaeg: 2 x 10 min. Mõlemast alagrupist 

pääseb finaalturniirile 2 parimat kooli võistkonda ning omavahelise mängu tulemus 

võetakse finaalturniirile kaasa.  

Peakohtunik:  

 

 

PENDELTEATEJOOKS JA  KERGEJÕUSTIK 

Võistlused toimuvad Tallinna Saksa Gümnaasiumi staadionil 18.05.2017.a.  

 3. klass: pendelteatejooks 10x60 m, 60 m jooks ja kaugushüpe.  

 4. klass: pendelteatejooks 10x60 m, 60 m jooks ja kaugushüpe.  

 5. klass: pendelteatejooks 10x60 m, 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise.  

Võistlusalade läbiviijad:  

Pendelteatejooks – Tallinna Saksa Gümnaasium 

60 m jooksud -  

Kaugushüpe – Tallinna Tehnikagümnaasium 

Pallivise – Tallinna 32. Keskkool 

Pendelteatejooksus võib pulga maha kukkumisel pulka üles võtta ainult tooja ja võtja, 

ülejäänud võistkonnaliikmed pulka puutuda ei tohi.  

Peakohtunik: 

 

Kalenderplaan 

 

ALA KUU 

Murdmaateatejooks 23. september 2016 

Kombineeritud teatevõistlus Veebruar 2017 

5. klasside tütarlaste rahvastepall Jaanuar 2017 

3. klasside rahvastepall Veebruar 2017 

4. klasside tütarlaste rahvastepall 06.-10. Märtsi nädalal 2017 

4. klasside poeglaste rahvastepall 03.-07.aprilli nädalal 2017 

Suusatamine 10.-15. Veebruari nädalal 2017 

3.-5. klasside ujumine 17.-21 aprilli nädalal 2017 

5. klasside poeglaste jalgpall Mai 2017 

3.-5. klasside KJK ja pendelteatejooks 18. mai 2017 

 

  

Juhendi koostas: 

Ronne Sära 

Tallinna Huvikeskus  Kullo                                                                                                      

Dir. asetäitja sporditöö alal 

Tel: 66 46 104 ; 56 625 798 

 

 


