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Selleks, et alustada, ei pea olema parim, kuid saamaks parimaks,
tuleb alustada. Julget pealehakkamist ning edu,
tervist ja rõõmu!
Lauri Luik Eesti Koolispordi Liidu president
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6.-9. kl P jalgpalli MV
6.-9. kl T jalgpalli MV
10.-12. kl P jalgpalli MV
Sügisene murdmaajooks
Orienteerumise MV
10.-12 kl P korvpalli KV
10.-12. kl T 3x3 korvpalli KV
6.-9. kl segavõrkpalli KV (üks liiga 3+3)
10.-12. kl segavõrkpalli KV (üks liiga 3+3)
4.-5. kl P, T rahvastepall
-7. kl P KV korvpallis
EKSL Dumle 4.-5.kl P, T rahvastepall
Võru+Põlva+Tartu piirkonnavõistlus
Tähelepanu Start I etapp
-9. kl T korvpalli KV
1.-3. kl P, T, sega rahvastepalli MV / alagrupid, ﬁnaalid
6.-9. kl P korvpalli KV
Kokkuvõte maakonna koolinoorte spordimängudest,
vastuvõtt / Võrumaa spordiaasta 2020 lõpetamine
10.-12. kl P saalijalgpalli MV
6.-9. kl P saalijalgpalli MV
6.-9. kl T saalijalgpalli MV
Sisekergejõustiku MV
6.-9. kl T saalihoki MV
10.-12. kl P, T saalihoki MV
6.-9. kl P saalihoki MV
Murdmaasuusatamise MV
EKSL-i murdmaasuusavõistlused
7.-9. kl P võrkpalli MV
Tähelepanu Start II etapp
-6. kl MV P, T võrkpalli MV
10.-12. kl P korvpalli MV
10.-12. kl T 3x3 korvpalli MV
7.-9. kl T võrkpalli MV
6.-9. kl P korvpalli MV
10.-12. kl P, T võrkpalli MV
-9. kl T korvpalli MV
-7. kl P korvpalli MV
Murdmaajooksu MV
Maastikuteatejooksu MV
Kergejõustiku MV
Võru maakonna tublimate ja aktiivsemate koolisportlaste
pidulik vastuvõtt
EKSL suvemängud ”Meri ja Päike” aktiivsematele
koolinoortele

Võru kunstmuruväljak/Osula
Võru kunstmuruväljak
Võru kunstmuruväljak
Kubija suusabaas ja terviserada
Umbsaare
Parksepa
?
Puiga
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Kuldre/Antsla
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Puiga
Võru Spordikeskus
Puiga/Parksepa
Võru Kannel

Võru Spordikeskus
Rõuge/Puiga/Võru Spordikeskus
Rõuge
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Haanja Suusakeskus
Haanja Suusakeskus
Kääpa
Võru Spordikeskus
?
Parksepa
?
?
Parksepa A/Puiga F
Võru Spordikeskus
Kuldre
Kuldre
Kubija suusabaas ja terviserada
Osula
Võru Spordikeskus
Puiga

Lisaprojektid: TV 10 olümpiastarti Võru ja Põlva maakondade etapid (maakondlik etapp vabariikliku võistluse nädala
teisipäeva õhtupoolikul)

KOOLITUST, PIDULIKKUST, LÕÕGASTUST
ÕPETAJATELE JA KOOLINOORTELE
KOOLIVAHEAJAD 2020/2021 ÕPPEAASTAL
19.-25. oktoober sügisvaheaeg
23. detsember - 10. jaanuar jõuluvaheaeg
22.- 28. veebruar talvevaheaeg
19.-25. aprill kevadvaheaeg
14. juuni - 31. august suvevaheaeg

AKTIIVNE KOOLISPORTLANE 2021
1. juuni 2021 kell 16.00 Puiga kooli saalis
Võru maakonna aktiivsemate koolinoorte autasustamine
1. Kutsume igast põhikoolist 1 poisi ja 1 tüdruku ning
gümnaasiumidest/keskkoolidest 1 poisi ja 1 tüdruku põhikooli osast ja 1 poisi
ja 1 tüdruku gümnaasiumi osast!
2. Õpilane peaks olema koolisportlikult mitmekülgne, aktiivne, silmapaistev ja abivalmis.
Mitte ajada segamini saavutusspordiga!
Väike rõõmus iseloomustus on kindlasti vajalik!

”MERI JA PÄIKE” SUVEMÄNGUD
August 2021
Kui EKSL korraldab suvemängud, siis tunnustame võimalikult paljusid meie
maakonna aktiivseid koolinoori osavõtuga sellest toredast projektist. Kokku saab meie
maakonnat osaleda kuni 16 koolinoort (soovitavalt 8. ja 9. klassidest) ja 3 õpetajat.

ÕPETAJATELE PAKUVAD ERINEVAID KOOLITUSI,
SEMINARE JA ÜHISÜRITUSI KA

www.koolisport.ee

www.ekkl.edu.ee

VÕISTLUSTE JUHENDID

Kinnitatud juhatuse poolt
11. augustil 2020

EESMÄRK

1. Populariseerida spordiharrastust õpilaste ja õpetajate hulgas
2. Arendada spordisidemeid koolide vahel
3. Selgitada Võru maakonna meistrid, parimad ja aktiivsemad koolid, õpetajad ning
õpilased Võru maakonnas
4. Abistada Võru maakonna koole osalemaks EKSL-i võistlustel

OSAVÕTJAD

1. Kõikide Võru maakonna koolide õpilased
2. Võistkonnad, mis on moodustatud ühe kooli baasil, äärmisel erandil valla baasil
3. Audentese Erakooli õpilased saavad võistelda ainult oma endise kooli eest
Klassirühmad
10.-12.klassid
6.-9.klassid
1.-5.klassid

Individuaal-võistkondlikel aladel kehtivad ”vanuseklassid” vastavalt ala juhendile, kogu
koolidevaheline punktiarvestus ja sportmängud aga ”klassirühmade” alusel. Iga õpilane võistleb
selles klassirühmas, kus ta parasjagu õpib. Põhikoolides, kus õpib alla 100 õpilase, on
sportmängudes lubatud (võimalus) võtta võistkonda lisaks 2 nooremat õpilast. Vanuseklass on
kindlalt piiritletud sünniaastaga ja on vastavuses spordiala juures oleva juhendiga selles
raamatus.

KORRALDAMINE, REGISTREERIMINE

1. Võru maakonna koolinoorte võistlusi koordineerib VKÜ koos koolide ja teiste kohalike
spordiorganisatsioonidega. Iga võistlustel osalev kool toetab võistlust
kohtunikebrigaadiga.
2. Võistlustest osavõtu registreerivad koolid registreerimisvormiga ettenähtud ajaks spordiliitu.
Registreerimislehel märkida ära ka kõik omapoolsed soovid, KINDLASTI muudatused
võrreldes eelmise aastaga (aadress, telefonid, e-mail, õpetajad, mobiilinumbrid jne).
Sportmängudes
võistluspäeval
ilma
registreerimisvormi täitmata
ühtegi
võistkonda võistlema ei lubata.
NB! Registreerimisvormid nii sportmängudeks kui muudeks võistlusteks Võrumaa
Spordiliidu kodulehel www.vorumaaspordiliit.ee - Klubid - Võrumaa Koolispordi Ühendus Registreerimine. Individuaal-võistkondlikel võistlustel tuleb osalejate
registreerimisel 9. ja 10. klasside õpilastele lisada KINDLASTI ka õppeklass, et
saaks koolidele punktid õigesse arvestusse lisada.
3. Pärast registreerumist määratakse alagrupid, võistluspaigad ja võistluste korralduslik pool.
Hiljemalt hommikul 1 päev enne võistluspäeva kinnitavad kõik koolid, kas ikka
osalevad või ei.

KA SPORTMÄNGUDES ON NÕUTAV ELEKTROONILINE REGISTREERIMISVORM, kuhu
on märgitud võistleja nimi, klass, täpne sünniaeg. Kergejõustikus, teatejooksudes,
murdmaajooksus, ja -suusatamises, orienteerumises registreeritakse osalejad veebilehel
vähemalt 1 päev enne võistluse toimumist lisades ka võistlejate poolt läbitavad alad ja
distantsid.
4. Muudatused ja parandused on võimalikud võistluspäevale eelneval päeval või hiljemalt kuni
45 minutit enne esimest starti.
5. Võistlused viiakse läbi spordiala rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi, millele on tehtud
täiendusi või kitsendusi käesolevas spordialade võistlusjuhendis.
6. Võistlust ei toimu, kui registreerunud on vähem kui 3 võistkonda.
7. Spordieetikat eiranud võistlejat või võistkonda on peakohtunikul või -korraldajal õigus
diskvaliﬁtseerida. Etteteatamata võistlustele mitteilmumisel saadetakse koolile hoiatusnoomituskiri.
8. Korv-, võrk- ja rahvastepalliturniiril märgitakse tabelisse võitjale 2, kaotajale 1 ja mängust
loobunule 0 punkti. Jalgpalliturniiril võitjale 3, kaotajale ja loobunule 0 ning viiki mänginuile 1
punkt. Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel võistkonnal on võrdselt
punkte, määrab paremuse nende omavaheline kohtumine. Kohtumise viigilisuse korral
(jalgpallis) arvestatakse esmalt üldist väravate vahet ja vajadusel ka turniiril löödud väravate
arvu, seejärel penalteid. Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse
omavaheliste mängude tulemusi:
- võite
- punktide/väravate vahet korv- ja jalgpallis, rahvastepallis geimide suhet
- rahvastepallis geimipunkide suhet, korvpallis turniiril visatud punktide suhet,
jalgpallis turniiri üldist väravate suhet
- jalgpallis turniiril löödud väravate arvu
- võrkpallis turniiri geimivõite, üldist geimide suhet, selle võrdsusel turniiri mängude
punktide suhet
9. Individuaal-võistkondlikel aladel toimub võistlus vanuseklassides, sportmängudes vastavalt
ala juhendile ja koolidevaheline kokkuvõte tehakse vanuserühmade järgi
10. Võistlejate arvu üldjuhul ei piirata, aga iga võistleja saab osaleda 1-s võistkonnas, kui kool
paneb ühel spordialal välja 2 võistkonda.
11. Kergejõustikus saab punkte järgmiselt: I koht 16p, II koht 14p; III koht 13p. Võistkondlik
arvestus 2 päeva kokkuvõttes kõikides vanuseklassides võrdne punktiarvestus:
A, B, C, D
I grupp
60 paremat tulemust
II grupp
30 paremat tulemust
III grupp
20 paremat tulemust
A, J
I grupp
12 paremat tulemust

12. Murdmaajooksus, -suusatamises, orienteerumises: I koht 41p, II koht 39p,
jne. Võistkondlik paremusjärjestus:
A, B, C, D
I grupp
25 paremat tulemust
II grupp
17 paremat tulemust
III grupp
13 paremat tulemust
A, J
I grupp
10 paremat tulemust

III koht 38p

13. Parimate koolide väljaselgitamiseks kasutatakse vanuserühmi, mis omakorda on jagatud 3
grupiks vastavalt kooli õpilaste arvule. Iga võistlus annab osalevale koolile punkte järgmiselt: I
koht - osavõtvate koolide arv + 1p, II koht osavõtvate koolide arv - 1p, III koht osavõtvate
koolide arv - 2p jne. Kooli II võistkond punktiarvestusse ei lähe.
14. Punktiarvestusest väljajäänud võistlejad kohapunkte ”kinni ei hoia”. Punktide võrdsuse
korral määrab paremuse parimate kohtade arv.
15. Võistluste protokollid ja tulemused avaldatakse kohe Võrumaa spordiliidu kodulehel
www.vorumaaspordiliit.ee Võrumaa Koolispordi Ühenduse kodukeskkonnas.
16. Pallimängu võistkondadel on soovituseks kanda ühesuguseid võistlussärke.
17. Individuaal-võistkondlikel võistlustel tuleb osalejate registreerimisel 9. ja 10. kl õpilastele
lisada õppeklass, et saaks koolidele punktid õigesse arvestusse lisada.
18. Kõikides sportmängudes poolﬁnaalis mängimisest loobumine annab automaatselt IV koha.

AUTASUSTAMINE
KARIKAGA

MEDALIGA
DIPLOMIGA

AUHINNAGA

MAJANDAMINE

- kolme paremat kooli üldkokkuvõttes igas kooligrupis
- spordialade võistkondlikku võitjat igas kooligrupis
- harrastajate võitjat võrkpallis
- individuaalvõistluste MV kolme paremat võistlejat
- sportmängude ja teatevõistluste MV kolme parema võistkonna
liikmeid ja õpetajat
- kolme paremat kooli üldkokkuvõttes igas kooligrupis
- spordialade võistkondlikku 3 paremat kooli igas kooligrupis
- harrastajate parimat võistkonda, liikmeid sportmängudes
- individuaalvõistluste kolme paremat võistlejat
- sportmängude MV kolme parema võistkonna liikmeid
- teatevõistluste kolme paremat võistkonda
- võimaluse korral 3 parema võistkonna liikmeid ja õpetajat

Võistlustele sõitmise kulud katab osavõttev kool. Võistluste autasustamise ja tehnilise
läbiviimise kulud katab Võrumaa Koolispordi Ühendus.

VÕISTLUSTE JUHENDID

Kinnitatud juhatuse poolt
11. augustil 2020

SPORTMÄNGUD
Võistluste algus üldjuhul kell 10.00, muutuste puhul teatatakse täiendavalt. Ajalise väärtusega
mängudel on korraldajal õigus mänguaega muuta vastavalt registreerunud võistkondade
arvule.
Pallimängud toimuvad alagruppides üldjuhul samal päeval ﬁnaaliga. Finaalturniirile pääseb
üldjuhul alagrupi parim ja läbi viiakse kohe peale alagrupimängude lõppu.

VÕRKPALL

Võrkpallis viiakse õppeaasta jooksul läbi 2 võistlust - sügisel karika- ja kevadel meistrivõistlused.
MINILIIGA koostöös EKSL ja EVF-ga. SÜGISEL turniirid segavõistkondadele: kõikidele ühes
liigas 3 P + 3 T, ühte poissi võib asendada tüdrukuga.
Muudatused mängureeglites:
- Võrgu kõrgus 6.-9. kl 2.24; 10.-12. kl 2.35
- Tüdruku ründelööki ei tohi blokeerida poiss. Blokeerimise katse on viga.
- Keelatud on hüppelt palling.
Vajadusel viiakse läbi eraldi turniirid maakoolide 7.-9. kl poistele ja tüdrukutele. Põhiturniirile
(koos linnakoolidega) pääseb siis kummastki 2 paremat võistkonda. Vajadusel moodustatakse
alagrupid. Mängitakse 3-st geimist parem, iga viga on punkt: Geim mängitakse 25 punktini,
võiduks on vaja 2-punktilist vahet; otsustav geim mängitakse 15 punktini (Tia beak), võiduks on
vaja 2-punktilist vahet.
Võistkonna suurus 7.-9. kl P , T ja 10.-12. kl T , P 6 põhi + 2
varumängijat, väljak normaalmõõdus.
Võrgu kõrgus MV-tel: 10.-12. kl P 2.43, T 2.24 ; 7.-9. kl P 2.30, T 2.20
Kuni 6. kl mänguväljaku suurus 14 x 6 m. Keskjoonest 2 m kaugusel peab olema märgitud
ründejoon. Võrgu kõrgus 2.10 nii tütar- kui poeglastele. Mängitakse kolmest geimist parem - 25
punktini ja 2 punktise eduni. Mäng toimub 4:4 vastu (kolm ees, üks taga) ühe kohustusliku
vahetus-mängijaga. Igal kohavahetusel tuleb vahetusse mängija, kes liigub tagant tsoonist ette
tsooni 4. Tema asemele läheb väljakule varumängija, varumängijaid 2.
Mängu käigus peavad mängijad säilitama oma mängutsoonid (st. eesliini mängijad peavad
olema kogu aeg samas järjekorras 4-3-2) tsoonis 3 olev mängija täidab sidemängija ülesandeid.
Võistkonna koosseisu muutus toimub ainult geimide vahel.
Pall pannakse mängu eest alt pallinguga. Käelt palling on lubatud.

KORVPALL

Korvpallis tehakse koostööd EKSL-iga, aga õ/a jooksul viiakse läbi 2 võistlust - KV ja MV- esimene
EKSL piirkonnavõistlusena. Võistlusklassid on poistele -7. kl, 6.-9. kl, 10.-12 kl ja tüdrukutele - 9.
klass. Parimad saavad võimaluse osaleda edasi juba vabariiklikel võistlustel vastavalt maakonna
turniiril osalenud võistkondade arvule. Vajadusel mängitakse 2-minutilisi lisaaegu. Mängu
viimased 2 minutit on “puhas aeg”. Erinevusi FIBA võistlusmäärustest:
Vanuseklass

10.-12. kl
6.-9. kl
-7. kl

Võistkonna
suurus

5+4
5+4
5+4

Mänguaeg
min

4x7
4x6
4x5

Veerandaeg
min

1
1
1

Poolaeg
min

3
3
3

Isiklikud
vead

5
5
4

Võistkonna
vead

4
4
4

Pall
P T

7 7
7 6
6 6

JALGPALL

(www.koolisport.ee - spordialad - jalgpall) Jalgpallis lubatakse teha piiramatuid mängijate
vahetusi. Suluseisu ei ﬁkseerita. Alagruppides poolaja kestvus kokkuleppel, ﬁnaalis lisaaeg 1x5
min, viigi korral penaltid. Mängitakse poolel väljakul risti. Lubatud (aga mitte kohustuslik) on
jalgpallijalanõud, soovituslik on kanda säärekaitsmeid. Mänguaega on korraldajal õigus
muuta vastavalt registreerunud võistkondade arvule.
Vanuseklass
Mängu kestvus
Võistlejaid
6.-9. Kl
2x10 min
6+1 + 2 varu
10.-12. kl
2x15 min
6+1 + 2 varu
Absoluutse viigi puhul penaltid 3+3. Vajaduse korral lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni
võitja selgumiseni.

SAALIJALGPALL

Saalijalgpallis tehakse koostööd EKSL-iga (www.koolisport.ee - spordialad - saalijalgpall),
võistlusklassid on 6.-9. kl poisid ja tüdrukud ja 10.-12. kl noormehed. Parimad saavad võimaluse
osaleda edasi juba vabariiklikel võistlustel vastavalt maakonna turniiril osalemisele ja mängijate
litsentsidest.
Mängureeglid:
- Mänguaeg jooksvalt 10-15 min, muudetakse vastavalt registreerunute arvule.
- Väljakul 18x36, 4+1 mängijat, väravatega 2x3 m; võistkonna suurus 9 mängijat
- Küljeauti läinud pall pannakse mängu jalaga
- Väravavaht võib palli kätte võtta karistusalas
- Väravavaht ei tohi palli visata üle keskjoone, vastasel juhul läheb pall üle vastastele ja pannakse
mängu küljejoonelt väljaku keskosas väravavaht paneb palli mängu jalaga, pall on mängus, kui
pall on ületanud karsistusala joone
Penalti lüüakse 7 m märgilt
- Kollane kaart - mängija eemaldatakse mängust 2 minutiks. 2 kollast kaarti = punane.
- Punane kaart - võistkond vähemuses 2 min, mille möödudes võib asendada teise mängijaga;
kaardi saanud mängija on eemaldatud mängu lõpuni ja ka järgnevas mängus
- Audi löömisel 3 m, vabalöögi, karistuslöögi või nurgalöögi sooritamisel ei tohi vastasmängija(d)
olla pallile lähemal kui 5 m
- Mängitakse futsali palliga.

Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel
võistkonnal on võrdselt punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus.
Kohtumise viigilisuse korral arvestatakse esmalt üldist väravate vahet, vajadusel ka turniiril
löödud väravate arvu, seejärel selgitatakse võitja penaltitega 3+3. Vajaduse korral lüüakse edasi
penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude
tulemusi:
1. Suurem võitude arv
2. Omavaheliste mängude punktid
3. Omavaheliste mängude väravate vahe
4. Üldine väravate vahe
5. Suurem löödud väravate arv
6. Jalgpallis viigilise tulemuse korral selgitakse võitja penaltitega 3+3. Vajaduse korral
lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Võitjale 3, kaotajale ja loobunule 0 ning viiki mänginuile 1 punkt. Saalijalgpallivõistlused
toimuvad 6.-9. kl rahva- ja meistriliigas. Rahvaliigas ei tohi võistelda Eesti Jalgpalliliidu poolt
litsentseeritud jalgpallurid, kes hooajal 2019/2020 osalesid klubides Eesti Noorte ja
täiskasvanute meistri- ja karikavõistlustel. Infot litsentseeritud mängijate kohta saab Eesti
Jalgpalli Liidust www.jalgpall.ee

RAHVASTEPALL

Rahvastepallis peetakse õppeaastas 1 võistlus 4.-5. klassidele ning 1 võistlus 1.-3. klassidele eraldi poistele ja tüdrukutele ja segavõistkondadele. Segavõistkondadega (1.-3. kl)
osalema lubatakse Võrumaal II ja III grupis olevaid koole, kuid mängijad ei tohi
kuuluda mitmesse võistkonda. Võistkonna moodustamisel on määravaks, et poisse ei tohi
võistkonda kuuluda rohkem kui 4, mängitakse tüdrukute väljakul, mis on 1 m lühem kui poistel.
Koostöö EKSL-ga, 2 paremat P ja T saavad edasi. Mängitakse kolmest geimist parem.
Vanuseklassid: 1.-3. kl P/T, 1.-3. kl sega, 4.-5. kl, mäng 3x4 min, võistkonna suurus 7+1.
Võistlusmäärused:
* Palli võivad mängijad hankida oma väljakust väljaspool, kuid seejuures mõlemad jalalabad ei tohi
ületada maas või õhus olles väljaku piirjooni.
* Palli võib platsil visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. Vastasel korral
antakse pall üle vastastele.
* Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kasvõi ühe jalaga oma väljaku piirjoontele või sellest üle,
loetakse tabatuks.
* Kui palli visanud võistkonna mängija astus joonele või sellest üle tabades palliga vastast, siis
tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale.
* Mängijat ei loeta tabatuks
-kui ta püüab vastaste visatud palli kinni;
-kui pall puudutab küll mängijat, kuid selle püüab enne mahakukkumist kinni teine
sama võistkonna mängija (aga ta ei tohi väljuda oma väljaku piiridest); vastasel korral
loetakse tabatuks ainult 1. mängija;

- kui pall puudutab küll mängijat, kuid sama mängija püüab palli enne mahakukkumist
kinni, väljudes samal ajal oma väljaku piiridest; sellisel juhul jääb mängijale elu alles ja
võistkond kaotab palli omamise õiguse
-kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab maad;
-kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli;
* Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli, antakse see üle vastastele.
* Kapten läheb väljakule siis kui ta seda vajalikuks peab ja teda asendab siis üks väljavisatud
mängijatest kuni geimi lõpuni.
* Kapten ja väljavisatud mängijad peavad palli hankimiseks küljelt startima väljaku mõtteliselt
otsajoone pikenduselt, kusjuures palli saanu ei tohi seda visata tagasi otsajoone taha.
* Mäng algab vilega. Iga kolmas vise peab olema ründevise. Ründeviskeks loetakse viset, kui pall
liigub mängija peast allpool ja mängijast umbes 1 m kauguselt.
* Mängu tahtliku venitamise korral teeb kohtunik hoiatuse, teistkordse mängu tahtliku venitamise
korral antakse pall vastasele.
* Kui mäng jääb normaalajal viiki, mängitakse lisaaeg esimese väljaviskamiseni, alustab palli valdaja.
* Väljakumängijat võib vahetada varuga geimi alguses või trauma korral.
* Kõigil on 1 elu.
* Võitja saab 2, kaotaja 1, mängust loobunu 0 punkti.
Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel
võistkonnal on võrdselt punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus.
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude tulemusi:
1- suurem võitude arv
2- geimide suhet
3- geimipunktide suhet

SAALIHOKI

Mängitakse Võru linna spordisaalides. Võistlus 6.-9. ja 10.-12. kl P ja T. Mängu kestvus 2x10 min
ning võistkonna suurus 4 + 4 varu.
Mängureeglid:
Mängitakse saalihoki minivariandi reeglite järgi (kodulehekülg www.saalihoki.ee)
- väljakul 4 mängijat, väravavahti ei ole, võistkonnas max 8 mängijat
- võistkondadel peavad olema numbritega varustatud ühevärvilised särgid ning oma
saalihokikepid/pallid.
Saalihoki reeglid:
Mänguaeg on "jooksvalt" 2 x 10 min. Kui võistlustel (ﬁnaalturniir) osaleb rohkem võistkondi, siis
mänguaeg võib väheneda kuni poole võrra ehk 1 x 15 min. Sellisel juhul kahe poolaja vahel pausi
ei ole.
Väravavahti ei ole. Kõik mängijad on väljakumängijad. Väljakul on lubatud korraga 4 mängijat
võistkonna kohta. Vahetusmängijate arv ei ole piiratud, maksimaalne võistkonna mängijate arv
8. Mängijaid võib vahetada jooksvalt.

Väljakuks on kogu kasutada olev pind, mis on ääristatud poordiga. Palli mängimiseks võib
kasutada poordi. Kommentaar - kui poordi kasutada ei ole võimalik ja pall läheb väljaku piiridest
välja, siis võib palli võtta käega ja jätkata mängimist vabalöögiga kohast, kus pall väljaku
piiridest väljus.
Värava mõõdud on 90 x 60 cm (laius ja kõrgus). Värava ees on poolkaarekujuline
väravaala, mille raadius on 1,5 m. Mängija ei tohi puudutada värava-ala ühegi kehaosaga.
Väravaalast üleastumine ja hüppamine on lubatud nii, et sellega ei takistata teisi mängijaid.
Kepiga võib alas mängida.
Väravaala reeglite rikkumine:
A) ründava võistkonna poolt väravaala reeglite rikkumine on karistatav vabalöögiga, mis
mängitakse lahti väljaku nurgast.
B) kaitsva võistkonna poolt väravaala reeglite rikkumise eest määratakse karistuslöök, kui selle
tegevusega võetakse ära võimalus lüüa värav. Kommentaar - kui kaitsva võistkonna
mängija jookseb läbi väravaala, et saada selle tulemusel enda valdusesse palli, siis määratakse
ründava võistkonna kasuks vabalöök. Vabalöök mängitakse lahti väljaku nurgast, karistuslöök
keskväljakult tühja väravasse.
Karistuslöök määratakse ka siis, kui väravalöömise situatsioonis rikutakse reegleid
eesmärgiga väravalöömist takistada (käega palli tõrjumine, palliga mängija pikali
tõukamine jne.).
Karistuslöök sooritatakse keskpunktist otse tühja väravasse. Karistuslöök tuleb sooritada 15
sekundi jooksul, pärast karistuse määramist ja kohtuniku antud vilet. Karistuslöögi ajal ei tohi
samal väljakupoolel viibida ühtegi mängijat peale karistuslöögi sooritaja.
Vabalöögist ja sisselöögist võib pall minna otse väravasse.
Värava saavutamise järgselt alustatakse mängu pooleks palliga keskpunktist.
Vastasmängija keppi ei tohi suruda, tõsta ega lüüa. Eksimusele järgneb karistus.
Mängukeppi ei või tõsta puusatasemest kõrgemale. Ohtlik mäng, eksimusele järgneb karistus.
Palli ei tohi kepiga mängida põlvetasemest ülalpool. Ohtlik mäng, eksimusele järgneb karistus.
Käe ja peaga ei või palli puudutada. Eksimisele järgneb karistus.
Palli ei või mängida hüpates. Eksimusele järgneb karistus.
Palli ei tohi endale jalaga ette suunates puudutada üle ühe korra (see ei ole jalgpall). Jalasöödu
vastuvõtmine omalt mängijalt on keelatud. Eksimusele järgneb karistus.
Palli ei või hankida vastasmängija jalgade vahelt, kui mängija katab kehaga palli. Mängida ei tohi,
kui mõlemad põlved, käsi või keha puudutavad väljakut. Maas mäng, eksimusele järgneb
karistus.
Võistkonnakaristusena rakendatakse 1 min. karistust. Sellisel juhul mängib karistuse saanud
võistkond vähemuses. Võistkonnakaristuse saab näiteks siis, kui tegemist on vale vahetusega,
kus väljakul viibib korraga lubatust rohkem mängijaid.
Reguleerimata küsimustes järgitakse saalihoki reegleid. Protesti korral saab otsustavaks
peakohtuniku otsus.

Karistuse määramisel tuleb olla konkreetne, kuid samas loominguline, et laste mängurõõmu
mitte vähendada. Kui mängija poolt tehakse viga ja kohtunik selle ära vilistab, siis peaks
järgnema kohtuniku selgitus, mille vastu mängija eksis. Karistuse määrab kohtunik vea raskuse
astmest lähtuvalt. Väravalöömisel tehtud viga karistatakse karistuslöögiga, korduvate vigade
puhul saadetakse mängija karistust kandma ja võistkond mängib vähemuses. Kergemate
karistuste puhul läheb vea teinud võistkonna käest pall vastasvõistkonna valdusesse ja pall
mängitakse lahti vabalöögist kohas, kus viga sooritati. Reegleid võiks lugeda õpetaja koos
lastega ja enne igat tundi või trenni mõni nendest meelde tuletada. Kõige tähtsam on, et mäng
oleks turvaline ja aus.

TÄHELEPANU, START! Võru Spordikeskuses
Korraldatakse eraldi suurtele ja väikestele koolidele 24-liikmelistele (2. kl 2P+2T; 3. kl
2P+2T; 4. kl 2P+2T; 5. kl 2P + 2T + 1P+1T varuvõistlejana igast klassist) võistkondadele. Iga
laps saab võistleda ühes võistkonnas.
Harjutused näidatakse teatevõistluste päeval kohapeal ette. Seejärel antakse võistlejatele
harjutamisaeg nii, et iga laps saab harjutuse ühe korra läbi proovida.
Paremuse selgitamine: Mõlema etapi kavas 3 teatevõistlust, milledest läheb arvesse kõigi
kõigi 3 parema teatevõistluse kohapunktid. Koolide paremusjärjestus selgitatakse kohapunktide
summeerimise teel. I koht-1p, II koht-2p, III koht-3p jne. Punktide võrdsuse korral määrab
paremuse kõrgemate kohtade arv (arvesse lähevad kõik 3 teatevõistlust). Nende võrdsuse
korral viimase, eelviimase jne jooksu tulemus.
Vead on ära määratletud karistussekunditega, 1 viga = 2 sekundit.
Kahe etapi kokkuvõtte tegemisel võrdsete punktide korral lähevad arvesse viimase etapi
harjutuste paremad kohad.

MURDMAATEATEJOOKSU MV Osula kooli ümbruses

Korraldatakse eraldi suurtele ja väikestele koolidele 4 vanusegrupis.
1.-3. klass Pendelteatejooksu distants 60m 5T+5P, maastikuteatejooks 300m 4T+4P
4.-6. klass Pendelteatejooks distants 60m 5T+5P, maastikuteatejooks 300m 4T+4P
7.-9. klass Pendelteatejooks distants 60m 5T+5P, maastikuteatejooks 500m 4T+4P
10.-12. klass Pendelteatejooks distants 60m 5T+5P, maastikuteatejooks 500m 4T+4P

VÕISTLUSTE JUHENDID

Kinnitatud juhatuse poolt
11. augustil 2020

INDIVIDUAAL-VÕISTKONDLIKUD ALAD
MURDMAAJOOKS

Sügisel, 23. septembril 2020, nimeline registreerimine 22.09.2020; kevadel, 5. mai 2021
nimeline registreerimine 4.05.2021. Kevadel toimub võistlus meistrivõistlustena.
Start Võru-Kubjal kell 11.00, muudatused ja parandused hiljemalt 45 min enne esimese stardi
algust.
KAVA Ind. distantsid
T
P
J 2001-2002-00
500m 2000m
1000m 3000m
A 2003-2004
500m 2000m
1000m 3000m
B 2005-2006
500m 1000m
1000m 2000m
C 2007-2008
500m 1000m
500m 1000m
D 2009-2010
500m
500m
Eelregistreerimisel on vajalik määrata ära, kas jooksja kuulub tugevamate
jooksjate gruppi.

ORIENTEERUMISE MV

30. septembril Umbsaares, start kell 11.00. Nimeline registreerimine Võrumaa
Koolispordi Ühenduses veebis hiljemalt 1 päeva ette.
Vanuseklassid: D 2009-2010
C 2007-2008
B 2005-2006
A 2003-2004
J 2001-2002-00
Paremus selgitatakse vanuseklassiti 2-s kategoorias: üksinda võistlevad "proﬁd", kes tegelevad
orienteerumisega süvitsi, "harjutajate paarid", kes alles teevad tutvust orienteerumisega ja
kellel ei jagu veel julgust üksi metsa minna. Medali ja diplomiga autasustatakse "proﬁd"
kategoorias üksikvõistjejaid, "harjutajate" kategoorias paaris jooksjaid diplomiga. Magusad
auhinnad mõlema kategooria parimatele. Eelregistreerimisel on vajalik ära märkida need
õpilased, kes on osalenud ja osalevad vabariiklikel või rahvusvahelistel orienteerumisvõistlustel.
Võistlusala ja osavõtuklassid
ÜLDJUHUL võisteldakse valikorienteerumises. Kaardile on kantud 20 kontrollpunkti ja
võistlejatel tuleb kontrollaja piires ja võimalikult kiiresti läbida võimalikult suur arv punkte.
Võistlejad järjestatakse eelkõige läbitud punktide arvu ja seejärel aja järgi. Kontrollaeg 1
tund. NB! Pärast 1 tunni möödumist stardist läheb iga alanud minuti eest tulemusest
1 punkt maha! Jälgige hoolikalt kontrollaega!

Märkesüsteem
Kasutatakse SportIdent elektroonilist märkesüsteemi. Iga võistleja saab pesronaalse plastikust
kiibi, mis kinnitatakse kummipaelaga randme või nimetissõrme külge sõltuvalt kiibi mudelist.
Igas KP-s on vastava numbriga elektrooniline jaam, mille augu kohale (või auku) tuleb kiip
asetada. Heli- ja valgussignaal kinnitavad märke toimumist ja võistleja võib edasi liikuda.
Viimane märge tehakse ﬁnišijaamas ja sellega seisatakse võistlusaeg.
NB! Enne võistluste algust võite kiipide kasutamist proovida staadionile paigutatud jaamadel
tekstiga "Nullimine" või "NULL". Teistes jaamades on enne starti keelatud märkida. Viimane
märge tuleb teha ﬁnišis, selle märke tegemisega peatatakse võistlusaeg. NB! Paaris
jooksjatel tuleb kõigis punktides käia kahekesi. Rajal toimub koosliikumise
kontroll! Paari tulemusena lähevad kirja punktid, kus on käinud mõlemad paari
liikmed ning paari aeg.
Võistlused aitab läbi viia Orienteerumisklubi Võru.

SISEKERGEJÕUSTIKU MV

28. jaanuaril algusega kell 10.00 Võru Spordikeskuses, nimeline eelregistreerimine veebis
hiljemalt võistluseelsel päeval, muudatused kohapeal hiljemalt 45 minutit enne esimest starti.
Juuniorid (J) (sünd 2002-2003, 2001)
Noormehed: 60m; 200m; 1000m; kõrgus; kaugus; kuul.
Neiud: 60m; 200m; 600m; kõrgus; kaugus; kuul
A-klass (sünd 2004-2005)
Noormehed: 60m; 200m; 1000m; kõrgus; kaugus; kuul
Neiud: 60m; 200m; 600m; kõrgus; kaugus; kuul
B-klass (sünd 2006-2007)
Poisid: 60m; 200m; 1000m; 60m tj; kõrgus; kaugus; kuul
Tüdrukud: 60m; 200m; 600m; 60m tj; kõrgus; kaugus; kuul
C-klass (sünd 2008 ja hiljem)
Poisid: 60m; 200m; 600m; 60m tj; kõrgus; kaugus (1m pakk); kuul
Tüdrukud: 60m; 200m; 600m; 60m tj; kõrgus; kaugus (1m pakk); kuul
Iga võistleja võib startida vabalt valitud 3 alal, Spordikooli õpilased võivad teha rohem alasid.
Väljakualadel on kõigil 4 katset, sprindis toimub ﬁnaal, kui võistlejaid on vähemalt 2 jooksu jagu.
Maakonna ja spordikooli koondisse kuuluvatel noorsportlastel lubatakse startida veel täiendavalt
kuni kolmel alal VÄLJASPOOL VÕISTLUST (nendel aladel nad võistkonnale punkte ei too,
EGA KONKUREERI medalitele). Kohustuslik on anda ENNE VÕISTLUST sekretariaati
teada, millised on põhialad, millised väljaspool võistlust ning seda EI SAA
VÕISTLUSE KÄIGUS MUUTA!
NB! Võistleja ei tohi ise ennast alale kirja panna - kõik registreerimised teeb õpetaja
sekretariaadis!

Vahendid:
Tõkkejooks
B
P
(13.00-8.25-84.0)
T
(12.00-7.55-76.2)
C
P
(12.50-7.75-68.0)
T
(12.00-7.25-68.0)
Kuul
Poisid
J 6kg A 5kg B 4kg C 3kg
Tüdrukud
J 4kg A 3kg B 3kg C 2kg
Kõrgushüppe algkõrgused (latti tõstetakse 5cm kaupa)
Poisid
J 1.45 A 1.30 B 1.15 C 1.00
Tüdrukud
J 1.20 A 1.15 B 1.05 C 0.95
Kohustuslikud on puhtad jalanõud, ka naelikud peavad olema pestud ja mitte
pikemate, kui 6 mm naeltega. Alati võib teha märke, kui on soov paigutada võistleja
tugevamasse jooksu.

MURDMAASUUSATAMISE MV

Võistlused toimuvad Haanja suusaradadel. Start kell 12.00.
Ühel võistluspäeval - vaba sõidutehnikaga.
Nimeline eelregistreerimine 1 päev varem!
KAVA
T
P
J 2001-2002-00
3 km
5 km
A 2003-2004
3 km
5 km
B 2005-2006
3 km
5 km
C 2007-2008
2 km
3 km
D 2009-2010
1 km
2 km
Eelregistreerimisel on vajalik ära märkida need õpilased, kes on
osalenud
ja osalevad
vabariiklikel või rahvusvahelistel võistlustel ja treeninggruppides suusatamises, laskesuusatamises ja kahevõistluses.

KERGEJÕUSTIKU MV

Võistlused toimuvad algusega vastavalt ajakavale Võru Spordikeskuse staadionil.
REGISTREERIMINE Eelregistreerimine hiljemalt kuni 1 päeva varem!
Registreerimislehel võistleja ees- ja perekonnanimi, sugu, täpne sünniaeg, valitud alad.
Võistluste sujuvama ja sportlikuma läbiviimise huvides märkida jooksudes tugevamate (T)
grupp.
Iga võistleja võib startida kolmel alal. Maakonna ja spordikooli koondisse kuuluvatel
noorsportlastel lubatakse startida veel täiendavalt kuni kolmel alal VÄLJASPOOL VÕISTLUST
(nendel aladel nad võistkonnale punkte ei too, EGA KONKUREERI medalitele). Kohustuslik
on anda ENNE VÕISTLUST sekretariaati teada, millised on põhialad, millised
väljaspool võistlust ning seda EI SAA VÕISTLUSE KÄIGUS MUUTA!
NB! Võistleja ei tohi ise ennast alale kirja panna - kõik registreerimised teeb õpetaja
sekretariaadis!

Parandusi ja muudatusi saab teha võistluseelse tööpäeva lõpuni veebivormis või võistluspäeval
kell 9.00-10.00 Võru Spordikeskuses võistluse sekretariaadis.
Kohtunikebrigaadide jaotus ja võistluste ajakava täiendavalt kevadel.
PROGRAMM - TÜDRUKUD
J kl (sünd 2002-2003, 01) 100m, 400m, 800m, kaugus, kõrgus (1.20),
kuul (4kg), ketas (1kg), oda(600g)
A kl (sünd 2004-2005)
100m, 400m, 800m, kaugus, kõrgus (1.15),
kuul (3kg), ketas (1kg), oda (500g)
B kl (sünd 2006-2007)
100m, 400m, 800m, kaugus, kõrgus (1.05),
kuul (3kg), ketas (750g), oda(400g)
C kl (sünd 2008 ja hiljem) 60m, 600m, kaugus (1 m pakk), kõrgus (0.95),
pallivise (150g), kuul (2kg)
PROGRAMM - POISID
J kl (sünd 2002-2003, 01) 100m, 400m, 1500m, kaugus, kõrgus (1.45),
kuul (6kg), ketas (1,75kg), oda (700g)
A kl (sünd 2004-2005)
100m, 400m, 1500m, kaugus, kõrgus (1.30),
kuul (5kg), ketas (1,5kg), oda (600g)
B kl (sünd 2006-2007)
100m, 400m, 1500m, kaugus, kõrgus (1.15),
kuul (4kg), ketas (1kg), oda (500g)
C kl (sünd 2008 ja hiljem) 60m, 600m, kaugus (1 m pakk), kõrgus (1.00),
pallivise (150g), kuul (3kg)

VÕISTKONDLIKUKS KOKKUVÕTTEKS
KOOLIDE GRUPID
Koolide grupid selguvad 1. novembriks 2020 ja hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2021
1.-9. KLASS
I grupp 5 kõige suurema õpilaste arvuga kooli
II grupp 5 järgmist suurima õpilaste arvuga koolid
III grupp ülejäänud koolid
10.-12. KLASS
Antsla Gümnaasium, Parksepa Keskkool, Vastseliina Gümnaasium,
Võru Gümnaasium, Värska Gümnaasium
NB! Individuaal-võistkondlikel võistlustel tuleb osalejate registreerimisel
9. ja 10. klasside õpilastele lisada kooliklass, et saaks koolidele punktid õigesse
arvestusse lisada.

MIS MIND VAEVAB?

MIS TEEB MUL MEELE ERITI RÕÕMSAKS?

KASULIK LISA
MÄNGUDE JÄRJEKORRAD

VÕRUMAA KOOLID JA ÕPETAJAD
ANTSLA GÜMNAASIUM
Kooli 14, Antsla
HAANJA KOOL
Haanja, Rõuge vald
KULDRE KOOL
Urvaste, Antsla vald
KÄÄPA PÕHIKOOL
Kääpa, Võru vald
MEREMÄE KOOL
Meremäe, Setomaa vald
MIKITAMÄE KOOL
Mikitamäe, Setomaa vald
MISSO KOOL
Misso, Rõuge vald
MÕNISTE KOOL
Mõniste, Rõuge vald
ORAVA KOOL
Orava, Võru vald
OSULA PÕHIKOOL
Osula, Võru vald
PARKSEPA KESKKOOL
Võru tee 4, Parksepa
PUIGA PÕHIKOOL
Puiga, Võru vald
RÕUGE PÕHIKOOL
Rõuge, Rõuge vald
VARSTU KOOL
Varstu, Rõuge vald
VASTSELIINA GÜMNAASIUM
Petseri 6, Vastseliina
VÕRU GÜMNAASIUM
Seminari väljak 1, Võru
VÕRU KESKLINNA KOOL
Vabaduse 12, Võru
VÕRU KREUTZWALDI KOOL
Kooli 7, Võru
VÄIKE WERRONE KOOL
Kreutzwaldi 34, Võru
VÄRSKA GÜMNAASIUM
Pikk 13, Värska

Kalle Samarüütel 5560 5622

Lea Kukk 5566 8879

Urmas Veeroja 517 4578

Kadri Parts 526 7027

Margus Klaar 5649 1622
Ülle Viitkin 5346 1530

Helin Kumm

Rein Tarros 5343 3526

Maret Utsal

Annika Sirendi 51919671
?
Virve Tamm 5690 3234
Anne Kibal 515 8771
Kristel-Liis Jõendi 5390 2902

Anti Ossis 5645 5735

Sirje Hütt 5348 9516
Margus Koor 521 7490
Meelis Reinberg 522 7067

Hille Saarepuu 521 2384
Kaija Vahtra 521 5164

Heli Kelder 5346 9809

Toomas Raju 510 4900

Märt Kuus 528 3584
Elina Ernits 5669 9055

Ülle Sõna 5628 5601

Argo Käpa 526 0254

Ede Pähn 511 8515

Margus Soome 5560 5606
Terje Piirmann 5347 6507
Anu Maask 5556 7353
Kristi Kuus 511 6595
Kaidur Kukk 5564 0452
Märt Kuus 528 3584

Liis Kranich 5593 5697

Olver Kaljuvee 5374 9266

Mario Oha 5330 6393
Merje Meemann

Emily Raudkepp
521 3073

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAKS!
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Hille Saarepuu
Elina Ernits
Lea Kukk
Kalle Samarüütel
Anu Maask
Ülle Viitkin
Kaidur Kukk
Märt Kuus
Annika Sirendi
Argo Käpa
Virve Tamm
Kaija Vahtra
Urmas Veeroja
Terje Piirmann
Heli Kelder
Helin Kumm
Sirje Hütt
Anne Kibal
Mario Oha
Anti Ossis
Toomas Raju
Ede Pähn
Liis Kranich
Margus Koor
Kristel-Liis Jõendi
Merike Õun
Ülle Sõna
Margus Soome
Aive Pähn
Kristi Kuus
Olver Kaljuvee
Emily Raudkepp
Margus Klaar
Heli Lumi
Maret Utsal
Meelis Reinberg
Kadri Parts
Merje Meemann

Parksepa Keskkool
Vastseliina Gümnaasium
Antsla Gümnaasium
Antsla Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Kool
Kääpa Põhikool
Võru Kreutzwaldi Kool
Varstu Kool, Väike Werrone Kool
Mikitamäe Kool
Võru Gümnaasium
Mõniste Kool
Puiga Põhikool
Haanja Kool
Võru Kesklinna Kool
Rõuge Põhikool
Kääpa Põhikool
Parksepa Keskkool
Orava Kool
Võru Kreutzwaldi Kool
Osula Põhikool
Rõuge Põhikool
Võru Gümnaasium
Võru Kesklinna Kool
Parksepa Keskkool
Osula Kool
Võrumaa Spordiliit
Vastseliina Gümnaasium
Võru Kesklinna Kool
Võru Spordikool
Võru Kreutzwaldi Kool
Värska Gümnaasium
Värska Gümnaasium
Kuldre Kool
Orava Kool
Meremäe Kool
Puiga Põhikool
Haanja Kool
Võru Kreutzwaldi Kool

KUIDAS OSALEDA JA OSALUSKORDI KOGUDA?
http://vorumaaspordiliit.ee/nutimangud

Tutvu juhendiga.
Lae rakendus oma telefoni.
Registreeri rakenduses oma andmed.
Leia päevakult/ürituselt vastav QR kood ja pildista
kasutades Võrumaa Nutimängude rakendust.
Osaluskord ongi salvestatud.

TERE TULEMAST MÄNGURITE HULKA!
Paralleelselt toimib ka Võrumaa Mängude SI-kaart!

NB! Rakendus töötab nii androidi kui iOS
operatsioonisüsteemiga telefonides.

www.vorumaaspordiliit.ee

