Kõrvemaa XXVI Talimängud
09.märtsil 2013.a. Ambla vallas.
JUHEND
I EESMÄRK
1.Propageerida terveid eluviise
2.Tugevdada sõprussidemeid osalevate omavalitsuste vahel
3.Selgitada paremad kavasolevatel spordialadel ja võitja võistkond üldkokkuvõttes
II AEG,KOHT
Võistlused toimuvad 09.märtsil 2013.a. Ambla valla spordibaasides
III KOHTUNIKUD
Peakohtunik:
Peasekretär:
Suusatamine:
Saalijalgpall:
Võrkpall:
Kabe:
Kombineeritud võistlus:
Juhtkonna võistlus:
Mälumäng:

Leo Matikainen
Katre Mägi
Reimo Kaasiku
Viktor Mets
Aksel Õunapuu
Priit Grünthal
Leo Matikainen
Leo Matikainen
Ants Käärma

IV VÕISTLUSTE KAVA,VÕISTKONDADE KOOSSEISUD, KOHT
kell 10.00 suusatamine
piiramatu
Kangrumägi
kell.11.45 AVAMINE
Aravete Spordihoone
kell 12.00 saalijalgpall
5+5 võistlejat
Aravete Spordihoone
kell 14.00 kabe
3 võistlejat (väh. 1N või -16 a. noor) Aravete KK aula
kell 14.00 võrkpall N+M
4+2 võistlejat
Aravete Spordihoone
kell 16.00 juhtkonna võistlus
2 võistlejat
Aravete Spordihoone
kell 16.30 komb. teatevõistlus 8 võistlejat
Aravete Spordihoone
kell 17.00 mälumäng
5 võistlejat
Aravete KK aula
kell 18.00 LÕPETAMINE, AUTASUSTAMINE
Aravete KK aula
LÕUNASÖÖK igale osalejale kell 13.00 – 15.00 Aravete KK sööklas
V OSAVÕTJAD
Võistlustel võivad osaleda Aegviidu, Albu, Tapa, Roosna-Alliku ja Ambla valla võistlejad ja
võistkonnad. Võistkondi lubatakse komplekteerida antud vallas elavatest, õppivatest, töötavatest,
valla spordiklubide liikmetest või vallast pärit sportlastest, kes mängude ajal saavad esindada ainult
1 omavalitsust. Iga vald saab osaleda igal alal ainult ühe võistkonnaga. Võistlejad võivad osaleda
kõikidel spordialadel, kui ajakava seda võimaldab. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi
eest ise.
VI LÄBIVIIMISE SÜSTEEM
SUUSATAMINE
Võistlus toimub eraldistardiga vabatehnikas 13 võistlusgrupis Aravete Kangrumäe suusaradadel
(S,F kardikeskuses).
- 6a
T + P 0,3 km
7 - 10 a.
T 1 km
P 1 km
11 – 13 a.
T 1 km
P 2 km
14 - 16 a.
T 2 km
P 3 km
17 - 29 a.
N 3 km
17 - 34 a.
M 5 km
30 - 39 a.
N 3 km
35 - 44 a.
M 5 km

40 a. ja van. N 2 km
45 a. ja van.
M 3 km
Igal võistkonnal läheb arvesse 20 parema võistleja tulemus, kusjuures individuaaldistantsidel I
koht 35 punkti, II koht 32 punkti, III koht 30 punkti, 4.koht 28 punkti, 5.koht 27 punkti jne. Kõik
oma võistkonna 20-ne parema võistleja seast välja jäänud võistlejad toovad oma vallale 1
osavõtupunkti.
VÕRKPALL
Mängitakse 7,5m x 14m väljakul 4-liikmeliste segavõistkondadega turniirisüsteemis kehtivate
saalivõrkpalli võistlusmääruste järgi (erand: meesmängijad ei tohi blokeerida naismängijate lööke
või sööte, võrgu kõrgus 243 m) iga kohtumine 2 geimi. Korraga peab võistkonnal väljakul olema
vähemalt 2 naismängijat. Iga geimi võit annab 1 punkti. Võrdsete punktide korral otsustab
paremuse kogu turniiri punktide vahe.
SAALIJALGPALL
Mängitakse turniirisüsteemis saalijalgpalli võistlusmääruste järgi. Igas kohtumises on võistkonnal
väljakul korraga 4+1 mängijat. Mängu aeg sõltub osalevate võistkondade arvust. Võit annab 3
punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral 2-l või enamal võistkonnal
otsustab paremuse omavaheliste kohtumiste punktid, selle võrdsuse korral omavaheliste kohtumiste
väravate vahe, siis kogu turniiri väravate vahe.
KOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUS
Võisteldakse Aravete Spordihoones 8-liikmeliste võistkondadega pallimängu aladel (korvpall,
võrkpall, jalgpall, saalihoki) teatevõistlusena ajale, kusjuures igat pallimängu esindab võistkonnas 2
võistlejat.
Täpsem juhend selgub kohapeal vahetult enne võistluste algust.
KABE
Mängitakse turniirisüsteemis laud-lauaga. Mänguaeg 15 min. kummalegi partiiks. Võit partiis
annab 1 punkti, viik 0,5 punkti ja kaotus 0 punkti. Võistkondliku paremusjärjetuse otsustab kogutud
punktide arv. Punktide võrdsuse korral 2-l või enamal võistkonnal otsustab paremuse omavaheliste
kohtumiste tulemus, siis võidetud matshide arv, siis tulemus 1. laual, 2.laual ja N laual.
MÄLUMÄNG
30 küsimust teemadel Kõrvemaa, sport, kultuur, varia jm. Võrdsete punktide korral otsustavad
paremuse lisaküsimused.
JUHTKONNA VÕISTLUS
2-liikmelise võistkonna moodustavad vallavanem või volikogu esimees ja vallavalitsuse või
volikogu liige. Täpsem juhend selgub kohapeal vahetult enne võistluste algust. Soovitav on sportlik
riietus.
VII VÕITJATE SELGITAMINE
Arvesse lähevad kõigi 7 spordiala tulemused. Igal alal I koht 5 punkti, II koht 4 punkti, III koht 3
punkti, 4. koht 2 punkti, 5.koht 1 punkt. Osalemine juhtkonna võistluses annab võistkonnale 5
punkti. Võistkondliku paremuse määrab kogutud punktide arv, selle võrdsuse korral otsustab
paremuse koht suusatamises.
VIII AUTASUSTAMINE
Suusatamises autasustatakse iga grupi 3 paremat medali ja diplomiga, juhtkonna võistluses osaleva
võistkonna liikmeid medali ja diplomiga, kõiki ülejäänud võistkondlike alade võitjaid võistkondi
diplomiga, võistkonna liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi ja võistkonna
liikmeid diplomiga. Üldvõitjat autasustatakse Kõrvemaa Talimängude rändkarikaga ja diplomiga,
kõiki ülejäänud võistkondi diplomiga.
IX MAJANDAMINE
Võistluste ettevalmistuse ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse osavõtumaksust, toetustest
ja Ambla valla spordieelarvest. Võistlejate lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav
omavalitsus. Osalustasu igale omavalitsusele on 150.-eurot ja see tuleb üle kanda vastavalt
igale omavalitsusele esitatud arve põhjal Ambla Vallavalitsusele hiljemalt 22.veebruariks.
IX REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine spordialade kaupa teha 22.veebruariks aadressile leo.matikainen@mail.ee,
nimeline registreerimine igale spordialale teha hiljemalt 5.märtsiks aadressile

katre@ambla.ee. Suusatamises teha eraldi registreerimine 5.märtsiks koos võistlejate nimede,
vanuste ja võistkondliku kuuluvusega aadressile katre@ambla.ee.
Hiljem registreerunud võistkondi ja võistlejaid osalema ei lubata.
X ÜLDISELT
Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistkondade
esindajatega kohapeal.
Info telefonil 5145653-Leo Matikainen.

KÕRVEMAA XXVI TALIMÄNGUD
AMBLA VALLAS
AJAKAVA
Laupäev 09.märts 2013, Aravete
Kell

10.00
11.45
12.00
14.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00

suusatamine
AVAMINE
saalijalgpall
kabe
võrkpall N+M
juhtkonna võistlus
komb. teatevõistlus
mälumäng
autasustamine, LÕPETAMINE

13.00 – 15.00 lõunasöök

Aravete Kangrumägi(S,F kardirajal)
Aravete Spordihoone
Aravete Spordihoone
Aravete KK aula
Aravete Spordihoone
Aravete Spordihoone
Aravete Spordihoone
Aravete KK aula
Aravete KK aula
Aravete KK söökla

