Eesti linnade talimängud
Juhend
I.

II.

Eesmärk
1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda
võistlusvõimalusi Eesti elanikkonnale.
2. Selgitada talimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel.
3. Selgitada talimängude üldkokkuvõttes parimad linnad kahes grupis:
- kuni 10 000 elanikku;
- üle 10 000 elaniku.
Aeg ja koht
Eesti linnade talimängude võistlused viiakse läbi alljärgnevatel aegadel ja kohtades:
26.-27.veebruaril 2011.a. Tapal
- suusatamine
26.veebruar
- korvpall, mehed
26.-27.veebruar
- korvpall, naised
26.-27.veebruar
- lauatennis
26.-27.veebruar
- male
26.veebruar
- kabe
26.veebruar
- juhtide võistlus
26.veebruar

III.

Juhtimine ja korraldamine
1. Eesti linnade talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tapa
Vallavalitsuse ning Lääne-Virumaa Spordiliiduga.
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele,
v.a. juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.

IV.

Osavõtjad
1. Talimängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti linnade võistkondi ühe
võistkonnaga mängude kavas olevatel spordialadel.
2. Võistkondi moodustatakse antud linna territooriumil elavatest, töötavatest,
õppivatest või antud linna spordiklubides registreeritud sportlastest.
3. Talimängudel lubatakse osaleda ka vallasisestel linnadel.
4. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/võistkonna eest.

V.

Spordialade kava ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
1. Murdmaasuusatamine
Võistkonna suurus on piiramatu.
Sõidutehnika – vaba.
Vanuseklassid ja distantsid:
Naised
N16
3 km
N18
3 km
N
3 km
N35
3 km
N45
3 km

1995 ja hiljem sündinud
1993 – 1994
1977 – 1992
1967 – 1976
1966 ja varem sündinud
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Mehed
M16
M18
M
M40
M50

6 km
6 km
6 km
6 km
6 km

1995 ja hiljem sündinud
1993 – 1994
1972 – 1992
1962 – 1971
1961 ja varem sündinud

Võistelda saab ainult oma vanuseklassis.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte
alljärgnevalt:
I koht - 50 punkti, II koht - 47 p.; III koht - 45 p.; 4.koht - 43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse liidetakse
individuaaldistantside 7 parema tulemuse kohapunktid.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
2. Korvpall, mehed
Võistkonna suurus on 12 mängijat.
Võistluste läbiviimise süsteem, alagruppide koosseis ja mänguaeg teatatakse koos
ajakavaga peale lõplikku võistkondade registreerimist.
3. Korvpall, naised
Võistkonna suurus on 12 mängijat.
Võistluste läbiviimise süsteem, alagruppide koosseis ja mänguaeg teatatakse koos
ajakavaga peale lõplikku võistkondade registreerimist.
NB! Korvpall
Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse
korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt
võistlusmäärustele. Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse
omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab
paremuse omavahelistes mängudes kogutud punktide summa, seejärel
omavahelistes mängudes visatud ja endale visata lastud korvide keskmine
punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki
mänge arvestades.
4. Lauatennis
Võistkonna suurus 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd. 1995.a. ja
hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1995.a. ja hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi
võistleja täiskasvanut asendada ei saa. Paarismängudes võivad mängida ka noored.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Lauatennise mängude järjekord:
1. MA I - MB II
2. MB I - MA II
3. N-N
4. P-P
5. T-T
6. Segapaar
7. Meespaar
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8. MA I- MB I
9. MA II- MB II
5. Male
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat- 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd.1995.a. ja
hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1995.a. ja hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi
võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub kohapeal sõltuvalt
võistkondade arvust.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete
kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0
punkti).
6. Kabe
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd.1995.a. ja
hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1995.a. ja hiljem), kusjuures naine meest ja noorteklassi
võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub kohapeal sõltuvalt
võistkondade arvust.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete
kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0
punkti).
NB! Male ja kabe
Võrdsete partiipunktide (PP) korral males ja kabes on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) s.t. matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus
(grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid võitja vastu.
7. Juhtide võistlus
Võistlus on individuaalne, linna võib esindada kuni 2 võistlejat.
Võistelda võivad volikogu esimees, aseesimees, linnapea (vallavanem) ja asetäitja.
Esindatud omavalitsus toob linnale 30 punkti. Võistlused toimuvad sisetingimustes
ja spordialad (3) teatatakse kohapeal enne võistluste algust.
VI.

VII.

Protestid
Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 50 EUR, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.
Protesti lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordiala
peakohtunikuga.
Eesti linnade talimängude üldvõitja selgitamine
Linnade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse linna suusatamise võistkonna
kohapunktidele nelja parema spordiala kohapunktid teistelt talimängude programmis
olevatelt spordialadelt (meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, juhtide
võistlus). Linnade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele
spordialadel absoluutarvestuses.
Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt (v.a. juhtide võistlus, kus osalemine annab
30 punkti): I koht- 40 punkti, II koht- 37 p.; III koht- 35 p.; 4.koht- 33 p.; 5.koht- 32 p.
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jne. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht suusatamises, selle puudumisel on
määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
VIII.

Autasustamine
1. Eesti linnade talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna mõlemas grupis
autasustatakse karika ja diplomiga.
2. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja
diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
3. Mängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale
tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
4. Korvpallis autasustatakse kolme parema võiskonna liikmeid ja treenerit medalite ja
diplomitega.

IX.

Registreerimine ja osavõtumaksud
1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Eestimaa Spordiliit Jõud- e-post emsl@joud.ee
ANTS SAAR- telefon 662 2654, mobiil 506 2596
Arveldusarve nr. 10052037323002 SEB
2. Arvuline registreerimine spordialade kaupa teha hiljemalt 21.veebruariks
2011.a. Kindlasti ära näidata kontaktisiku nimi, telefon, e-posti aadress ja arve
maksja. Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud
eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 6.- EUR iga osavõtja kohta
sõltumata spordialast. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt
maksetähtajale.
3. Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja tehnilised
ülesandmislehed suusatamises, meeste ja naiste korvpallis, lauatennises, males,
kabes ning juhtide võistluses saata hiljemalt 21.veebruariks e-posti aadressil
emsl@joud.ee .
4. Suusatamises teha nimeline registreerimine hiljemalt 21.veebruariks
elektronposti aadressil vahur@nelson.ee näidates ära võistleja nime, sünniaasta,
vanuseklassi ja distantsi.
Täiendav info suusatamise kohta:
Vahur Leemets telefon 5649 5439 vahur@nelson.ee
5. Mandaatkomisjon töötab 26.veebruaril kella 9.00-10.00 Tapa Spordikeskuses.
6. Linnade esindajate koosolek toimub 26.veebruaril kell 10.00 mandaadis.

X.

Toitlustamine ja majutamine
1. Võistlustest osavõtjatele organiseeritakse toitlustamine Tapa Gümnaasiumi
sööklas järgmistel aegadel ja hinnaga:
26.02
13.30 - 16.00 lõunasöök
4 EUR
26.02
19.00 - 20.30 õhtusöök
3 EUR
27.02
8.30 - 10.00 hommikusöök
2 EUR
27.02
13.00 - 15.00 lõunasöök
4 EUR
Toitlustamist saab tellida kuni 21.veebruarini 2011.a., märkides ära toidukordade
arvu päevade lõikes, tellija nime, telefoni, e-posti aadressi ja arve maksja. Raha
tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Hilisemaid soove toitlustamise osas korraldaja ei arvesta.
Toitlustaja: Virumaa Suurköök OÜ
Kontaktisik: Jaana Reissaar tel. 5053515, e-post info@vsop.ee

4

2. Korvpalluritele organiseeritakse toitlustamine võistluspaikades järgmistel aegadel
ja hinnaga:
26.02
13.30 - 16.00 lõunasöök
4 EUR
Kadrinas OÜ Reimerland, kontaktisik Merili Olesk, telefon 525 5683
http://www.jaamatrahter.ee/
Tamsalus Krista kohvik,
kontaktisik Aivar Liivalaid, 53 456 273, 32 55 609, joosand@hot.ee
http://www.tamsalusport.ee/index.php?option=com_wrapper&Itemid=55
3. Majutusvõimalused:
Põrandamajutus eelregistreerimisel kuni 21.veebruarini 2011.a. oma
magamisvarustusega Tapa Gümnaasiumis 3 EUR öö.
Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Kontaktisik: Siiri Klasberg tel. 3222311, 56632711, e-post siiri.klasberg@mail.ee
Info voodimajutuse kohta avaldatakse koduleheküljel www.joud.ee
Põranda- või voodimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise
majutuskohad ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.
XI.

Üldiselt
1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud
koos talimängude peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
3. Informatsioon talimängude kohta asub koduleheküljel www.joud.ee
4. Täiendav info mängude kohta:
EMSL Jõud: Ants Saar - telefon 6622654, 5062596, ants@joud.ee
Tapa: Indrek Jurtšenko - telefon 3229659, 5290785, indrek.jurtsenko@tapa.ee
Eestimaa Spordiliit Jõud
Tapa Vallavalitsus
Lääne-Virumaa Spordiliit
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