„TÄHELEPANU, START” II etapp Võru Spordikeskuses 19.02.2010.
Start kell 10.00
Harjutused on koostatud arvestatud võrkpalliväljaku mõõtmeid ja jooni.
Vead , mis võivad tekkida on loetletud harjutuse kirjelduses. Veaks loetakse ka kõiki
kirjeldusele mittevastavaid tegevusi.
Harjutuste osas saab infot Anu Maaskilt 55567353 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
1.Pendelteatejooks.
Teatevahetus toimub tennispalliga.

2. Teatevõistlus
Vahendid: 3 võimlemisrõngast( läbimõõt 65-70 cm), 3 koonust, hüpits, korvpall nr.5,
otsajoontel olevad teatepostid.
Raja joonist vaata eraldi lehelt!
TEATEVÕISTLUS
Võistluse algul on 2 last rõngastes - 1 ja 2. Kolmas rõngas on tühi. Võistlust alustab laps nr.3.
Alustajal on käes korvpall. Söödab palli võistlejale rõngas 1, tema söödab võistlejale rõngas
2. Söötmiste- püüdmiste ajal peavad mõlemad jalad olema rõnga sees( või üks jalg õhus).
Sööta võib ka põrkega. Edasi nr.2 rõngast võistleja liigub keskjoone poole, samal ajal
liiguvad kõik võistlejad ühe koha võrra edasi. Paneb keskjoonel korvpalli rõngasse, liigub
slaalomina ( näidatud suunas) koonuste vahelt ümber otsajoonel oleva posti, võtab otsajoonelt
posti kõrvalt hüpitsa. Teeb 5 hüpet hüpitsa tiirutamisega ette ( hüppamise viis on vaba).
Asetab hüpitsa otsajoonele, liikudes slaalomina vastupidiselt minekule koonuste vahelt
keskjooneni. Võtab keskjoonel olevast rõngast korvpalli ja annab korvpalliga teatevahetuse
üle käest-kätte.
Viimane võistleja võib joosta pall käes üle otsajoone!
VEAD
Vahendid peavad jääma oma kohtadele.
Hüpits ei jää otsajoonele (hüpits loetakse otsajoonel olevaks, kui mingi osa hüpitsast on
otsajoonel).
Söötmise- püüdmise ajal ei ole jalad rõnga sees (või üks jalg õhus).
Sooritatakse vähem kui 5 hüpet.
Korvpall keskjoonel ei ole rõngas.
Kui sööt on ebatäpne ja on pallikaotus, siis pallile läheb järele see laps, kellele pall söödeti
Ebatäpne sööt on viga.
3. Teatevõistlus
Vahendid: võrkpall, korvpall nr.5, plastmassist kast (30x40cm, sügavus 25cm), 2 rõngast
(läbimõõt 70cm), topispall 2 kg, 2 teateposti otsajoontel.
Raja joonist vaata eraldi lehelt!
TEATEVÕISTLUS
Võistlejal käes võrkpall, liigub enne ründejoonel oleva „lendava taldrikuni”, samal ajal teeb
pall ühe ringi ümber kere. Asetab palli „lendavale taldrikule” , liigub vähikõnniga jalad ees

keskjooneni. Vähikõndi alustades peavad käed ja jalad olema puutes põrandaga enne
ründejoont. Vähikõnni võib lõpetada, kui vähemalt üks jalg on puudutanud keskjoont!
Võtab plastmasskastist 2 kg topispalli, veeretab otsajoone taha. Veeretamist tuleb alustada
mõlemad jalad ründejoone taga. (Palli võib tõsta põrandalt peale otsajoont) . Liigub
topispalliga ümber pöördetähise, asetab palli korvi, võtab „lendavalt taldrikult” võrkpalli, pall
liigub ühe ringi ümber kere ja annab teatevahetuse võrkpalliga üle käest-kätte, õigelt poolt
posti, järgmisele võistlejale.
Viimane võistleja võib joosta üle otsajoone pall käes!
VEAD
Pall ei tee minnes ja tulles ringi ümber võistleja keha.
Vähikõndi alustades ei ole jalad või käed kokkupuutes põrandaga enne ründejoont
Vähikõnd lõpetatakse enne, kui võistleja jalg on puudutanud keskjoont
Topispalli veeretamist alustades ei ole mõlemad jalad ründejoone taga
Topispall võetakse kätte enne otsajoont
Ei liiguta ümber pöördetähise
Teatevahetus antakse edasi palli visates või valelt poolt
4.Teatevõistlus.
Vahendid: teatepulk,6 rõngast, topispallid 1kg, 2kg, 3kg, varuvõistleja, 1stardipost
Raja joonist vaata eraldi lehelt!

TEATEVÕISTLUS
Rajal on 4 rõngast. Otsajoonel seisab varuvõistleja näoga võistkonna poole, mõlemas käes
võimlemisrõngas, mis toetuvad maha piki otsajoont. Esimeses rõngas on 3 topispalli:1kg
(kollane), 2kg(punane), 3kg(roheline).
Esimene võistleja stardib käes teatepulk. Asetab teatepulga 1-sse rõngasse( pulk on rõngas,
kui mingi osa pulgast on rõnga sees või rõnga peal).Võtab 3kg-se topispalli, asetab rõngasse
nr.2,võtab 1-st rõngast 2kg-se topispalli ja asetab rõngasse nr.3. Võtab 1-st rõngast 1kg-se
topispalli ja asetab rõngasse nr.4. Poeb läbi otsajoonel olevate rõngaste, liikudes varuvõistleja
selja tagant mööda (läbipugemise järjekord rõngastest pole oluline). Jookseb tagasi ja võtab
esimesest rõngast teatepulga, annab teatepulga üle järgmisele võistlejale õigelt poolt posti.
Teine võistleja saanud teatepulga asetab pulga 1-sse rõngasse, jookseb varuvõistlejani, poeb
läbi otsajoonel olevate rõngaste (mida hoiab varuvõistleja), võtab rõngast nr.4 1kg-se
topispalli ja asetab 1-sse rõngasse, võtab 3-ndast rõngast 2 kg-se topispalli ja asetab 1-sse
rõngasse; võtab 2-st rõngast 3 kg-se topispalli ja asetab 1-sse rõngasse; võtab 1-st rõngast
teatepulga ja annab teatevahetuse üle õigelt poolt posti. 3-s võistleja toimib nagu 1-ne
võistleja jne.
Viimane võistleja võib joosta üle otsajoone teatepulk käes!
VEAD
Topispallid ei jää rõngaste sisse
Rõngad ei jää joontele (rõngas loetakse joonel olevaks, kui mistahes osa rõngast on
kokkupuutes joonega)
Pallide asetuse järjekord on vale

