
                                                    
 

 

PÕHJA-TALLINNA JA KRISTIINE LINNAOSADE ALGKLASSIDE 

SPORDIMÄNGUDE ÜLDJUHEND 2019/2020 ÕPPEAASTAL 

 

OSALEVAD KOOLID 
1. Audentese Erakool 

2. Tallinna Ehte Humanitaargümnaasium  

3. Kalamaja Põhikool   

4. Karjamaa Põhikool  

5. Tallinna Lilleküla Gümnaasium  

6. Pelgulinna Gümnaasium   

7. Tallinna Kunstigümnaasium  

8. Tallinna Kristiine Gümnaasium 

9. Tallinna Ristiku Põhikool 

  

 

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

erinevaid spordialasid, selgitada välja Põhja - Tallinna ja Kristiine linnaosade paremad 

koolid. 

 

JUHTIMINE 
Spordimängude juhtimisega tegeleb Tallinna Huvikeskus Kullo, koostöös Põhja- Tallinna 

ja Kristiine linnaosa koolide kehalise kasvatuse õpetajatega 

 

OSAVÕTJAD 
Võistlustel võivad osaleda Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade 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, välja arvatud erandjuhtudel. 

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. 

Kool, kes kasutab võistlustel õpilasi valedes vanuseklassides, kõrvaldatakse võistlustelt ja 

tühistatakse eelnevad tulemused. Rikkumisest teatatakse ka kooli direktorile. 

 

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

asetäitja sporditöö alal, kes teavitab ülejäänud koole. 

 

 

 



  

 

  

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

1. koht – 13 punkti;  

2. koht – 11 punkti; 

3. koht – 10 punkti; 

4. koht – 9 punkti; 

5. koht – 8 punkti; 

6. koht – 7 punkti; 

7. koht – 6 punkti; 

8.-10. koht – 5 punkti 

 

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

võistkonnad eraldi punktid. Aladel kus võistlevad 3.-5. klasside koondvõistkonnad 

saavad punkte ainult 5. klassid. 

Aasta lõppkokkuvõttes koolide paremusjärjestuse selgitamisel summeeritakse 3.-5. 

klasside alade kohapunktid, miinus õppeaasta jooksul igas vanuseklassis ühe kõige 

nõrgema ala kohapunktid  

(nõrgemaks alaks loetakse ka võistlusel mitteosalemist). Võrdsete punktide korral 

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

Saavutatud punktid lähevad arvesse Tallinna koolinoorte spordimängude kokkuvõtete 

tegemisel. 

 

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

medalitega.  

Esikoha võitnud võistkonda autasustatakse karikaga või mälestusplaadiga.  

Kergejõustiku individuaalaladel autasustatakse I-III kohale tulnud võistlejaid medali ja 

diplomiga. 

Varuvõistlejaid autasustatakse juhul, kui ala juhendis on varuvõistlejad lubatud.  

Õppeaasta lõpus autasustatakse algklasside spordimängude I-III kohale tulnud koole 

diplomiga ja üldvõitjat rändkarikaga. 

 

NB! Kõik protestid võistluste läbiviimise või võistlusmääruste rikkumise kohta tuleb 

esitada võistluste ajal või vahetult pärast võistluse lõppu võistluse peakohtunikule või 

Tallinna Huvikeskus Kullo direktori asetäitjale sporditöö alal. Hilisemaid pretensioone ei 

arvestata. 

 

VÕISTLUSTE PROGRAMM 
1. Murdmaateatejooks 

2. Kombineeritud teatevõistlus 

3. Suusatamine  

4. Rahvastepall                                                                                                                            

5. Jalgpall 

6. Kergejõustik 

7. Pendelteatejooks 

8. Viske-võrkpall 



  

 

  

1. MURDMAATEATEJOOKS 
Võistlused viib läbi Pelgulinna Gümnaasium Stroomi metsas 11. oktoober 2019, 

algusega: 

kell 13.00      4. klassid,  

kell 13.30      3. klassid,  

kell 14.00      5. klassid. 

kell 14.15      6.-7. klassid 

 

Võistkonna suurus 10 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut, distants 10x350m. Võistlust 

alustavad tüdrukud. Tüdrukud jooksevad 1-3-5-7-9 vahetuse. Poisid jooksevad 2-4-6-8-

10 vahetuse. 

Võistkondadel peavad kaasas olema ühesugused ( eristatavad ) võistlusvormid ja 

teatepulk. 

Peakohtunik: Pelgulinna Gümnaasiumi õpetaja Rea Lillemets; 5089282; 

rea.lillemets@mail.ee  

  

 

2. KOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUS 
Võistlused viib läbi Audentese Erakool oma kooli võimlas jaanuaris 2020.a  

Võistluste täpne ajakava selgub detsember 2019.a  

Võistlustest võtab osa kooli 3.-5.klasside koondvõistkond.  

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

Võistlustel on kavas 4 võistlust. 

Võistlused peetakse teatevõistlusena, teatevahetused toimuvad pendelteatejooksu 

põhimõttel. 

Võistleja ei tohi jooksu alustada enne, kui eelmine on oma jooksu lõpetanud. 

Kõikides jooksudes, kus nõutud, peab võistleja jooksma ümber pöördetähise. 

Kui harjutus tuleb sooritada mingi jooneni (kesk-/otsajoon), peab võistleja käsi või jalg 

ületama antud joone. 

Pöördetähise ümberlükkamise korral peab võistleja selle ise püsti tõstma. Samuti peab 

võistleja ise üles võtma või kohale asetama harjutuse sooritamise käigus mahapillatud või 

paigalt nihkunud vahendid (pallid, rõngad). Nt. kõik esemed peavad jääma rõnga sisse, 

asetades rõnga joone peale peab rõnga sees joon olema nähtav. Vastasel juhul – viga!!! 

Reeglite rikkumise korral saadab kohtunik võistleja uuesti harjutust sooritama  või 

määrab karistusaja + 2 sek. 

NB! Kõik võistluskavas olevad ebatäpsused või arusaamatused kooskõlastatakse 15 min. 

enne võistluste algust kohapeal.                                                                                   

 

 

 

3. RAHVASTEPALL  
Rahvastepalli mängud toimuvad eelregistreerimisega 20. detsembriks 2019.a Tallinna 

Huvikeskus Kullo, dir. asetäitja sporditöö alal juures. 

Võistlused toimuvad veebruaris - märtsis  2020.a Täpne ajakava ja korraldavad koolid 

selguvad II veerandi lõpus / III veerandi alguses.  
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4.-5 klasside tüdrukud mängivad rahvastepalli ! 

6.-7 klasside tüdrukud mängivad minivõrkpalli ! 

 

Võistlus toimub turniirisüsteemis Koolispordi liidu määruste alusel.  

Kapteniks on üks kindlalt määratud võistkonna liige ( kui kapten ise läheb sisse ). 

Finaali pääseb igast alagrupist 2 paremat võistkonda, alagrupimängud lähevad finaali 

kaasa. 

Geimi pikkus 4 minutit. 

4. SUUSATAMINE  18.veebruar, 2019 a.Nõmme spordikeskuses. Võistlevad 1.-5. 

klasside-ja 6.-7 klasside poeglaste ja tütarlaste 3 - liikmelised võistkonnad. Võistluste 

täpne aeg ja juhend selguvad jaanuar 2019.a  

5. UJUMINE  aprillis, 2020 a. Audentese spordikeskuse ujulas. Võistlevad 3.-5. 

klasside-ja 6.-7. Klasside segavõistkonnad,3 tüdrukut ja 3 poissi . 3.-5. klasside 

distantsiks 25m ja 6.-7. Klassidel 50m. 

6. JALGPALL Turniirid toimuvad mai 2020.a Täpne ajakava ja juhend selguvad 2020.a 

märtsis. 

7. KERGEJÕUSTIK JA  8. PENDELTEATEJOOKS  
Võistlused toimuvad mai kuus 2020.a – täpne ajakava ja toimumiskoht selguva aprillis 

2020.a  

Pendelteatejooks- võistkonna suurus 10 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut 

Kergejõustiku igal alal võib kool välja panna 5 poissi ja 5 tüdrukut, arvesse läheb 4 

parema poisi ja 4 parema tüdruku tulemused. Kokkuvõte tehakse võistlejate 

kohapunktide alusel. 

Kava: 

3. - 5. klassid: pendelteatejooks 10 x 60m; 60m jooks; kaugushüpe 

60 m jooksus toimuva finaalid; kaugushüppe tulemus mõõdetakse äratõuke kohalt. 

 

 

 

 

 

Juhendi koostas: 

Ronne Sära 

Tallinna Huvikeskus Kullo 

Dir. asetäitja sporditöö alal 

Tel: 66 46 104; 56 625 798 


