võistluse nimi:
aeg ja koht:

28.02.2015. a, Jõulumäe Tervisespordikeskus

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldajad

Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tahkuranna Vallavalitsuse, Pärnumaa Spordiliidu ja
Jõulumäe Tervisespordikeskusega

2. võistlusalad

1. Osavussõit tõukekelkudega
2. Tõukekelgu 300 meetri distants
3. Disc-golf
NB! Seoses loodusliku lume ja jää puudumisega on juhendisse sisse viidud muudatusi.

3. programm

kuupäev

kellaaeg

seletus, toimumiskoht

3.1. sekretariaat

28.02.2015

11.00-11.40

Sekretariaat asub ja rinnanumbrite väljastamine toimub
Jõulumäe Tervisespordikeskuse peamaja vaba aja saalis.

3.2. päevakava

28.02.2015

11.00-11.40

saabumine Jõulumäele
eelregistreeringute kontroll peamaja vaba aja saalis
numbrite väljastamine peamaja vaba aja saalis
valmistumine võistlusteks, riietumine peamajas

11.45

kogunemine peamaja ees – ühine minek võistluspaika

12.00

võistluste läbiviimise järjekord:
• osavussõit tõukekelkudega võistluspaik *
• tõukekelgu 300 meetri distants võistluspaik *
* võistluspaik ≈ 500 m peamajast eemal suusarajal
• disc-golf algusega peamaja eest

13.30-16.00

lõunasöök (ettetellinutele) peamajas

≈ 15.00

autasustamine vallavanema vastuvõtul kohvikumajas

3.3. võistluste algus

28.02.2015

4. osalejad

Osaleda võivad kõik vastavalt 23. Eesti talimängude üldjuhendi osa V p 8 õigeaegselt
registreerunud juhid. Võistlus on individuaalne, valda võib esindada kuni 2 võistlejat.
Võistelda võivad vallavanem, volikogu esimees ja abivallavanem. Meestele ja naistele
peetakse eraldi arvestust vastavalt omavahelistele tulemustele.

5. stardimaks

Vastavalt 23. Eesti valdade talimängude üldjuhendile.

6. registreerimine

Registreerimine vastavalt üldjuhendiga kehtestatud moodulil
http://www.joud.ee/est/g161/ 02.-19. veebruar 2015. a.

7. autasustamine

23. Eesti valdade talimängude juhtide võistluse autasustamine toimub 28. veebruaril
Tahkuranna vallavanema Karel Tölbi vastuvõtul Jõulumäe kohvikumajas orienteeruvalt
kell 15.00.

8. võistluspaigad

Võistlus toimub Jõulumäe Tervisespordikeskuse territooriumil ajakavas toodud alade
toimumise järjekorras ja võistluspaikades.

9. alade kirjeldus
Kõikide alade tutvustus enne ala algust kohapeal.
Osavussõit • Võistlejal tuleb läbida tõukekelguga slaalom tasasel maal.
tõukekelkudega • Jõudnud viskejooneni viskab 5 palli ühe kaupa täpsusele. Iga möödaläinud palli eest
liidetakse 10 sekundit lõppajale juurde.
• Edasi tuleb tõukekelguga läbida umbes 250 meetrit finišisse.
• Võitja selgub sõiduaja ja 5 palli viske tulemuse põhjal. Selle võrdsuse korral - kellel
vähem trahviaega, selle võrdsuse korral - jäädakse kohti jagama.
• Korraga võistleb kolm valda.
Tõukekelgu 300
meetri distants

Disc-golf

•
•
•
•
•

Võisteldakse ajale. Stardiintervall 10 sekundit.
Tõukekelguga sõites peab kogu distantsil olema üks jalg jalase peal.
Eksimisel võivad kohtunikud lisada finišiajale 1 minuti juurde.
Aegade võrdsuse korral jäädakse kohti jagama.
Kuna on kuus tõukekelku, siis loositakse ühele sõidule kuus valda korraga võistlema.

• Mängitakse 6 korvi-rada.
• Korraga läheb rajale üks võistleja koos kohtunikuga.
• Võidab võistleja, kes läbib raja väiksema visete arvuga. Selle võrdsuse korral, kes oli
osavam esimesel rajal. Selle võrdsuse korral, kes oli osavam teisel rajal jne.
• Võistleja peab ise jälgima kuhu taldrik kukkus. Võistluste lõppedes peavad võistlejad
taldrikud tagastama. Visketaldriku kaotamise korral tulemust kirja ei saa.

10. paremusjärjestuse Juhtide võistluse paremusjärjestus selgitatakse välja eraldi naiste ja meeste arvestuses.
selgitamine
Igal kavas oleval alal antakse kohapunkte alljärgnevalt: I koht = 50 punkti, II koht = 47
punkti, III koht = 45 punkti, 4. koht = 43 punkti, 5. koht = 42 punkti jne. Võitja mees- ja
naisjuht selgub kolme kavas olnud ala punktide liitmise teel. Punktide võrdsuse korral on
määravaks parem koht disc-golfis, selle võrdsuse korral jäädakse kohti jagama.
11. protestid

Vastavalt 23. Eesti valdade talimängude üldjuhendi osale VI.

12. muu

Juhtumid, mis pole reguleeritud üldjuhendi või käesoleva juhendiga, lahendab vastavalt
pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu.

13. lisainfo

Keskuses on osalejatele tasuta kasutada riietusruumid ja pesemisvõimalus.
Võistluskeskuses on saadaval esmaabi.
Muu 23. Eesti valdade talimängude info http://www.joud.ee

14. kohtunikekogu

15. juhendi koostaja

amet
1. peakohtunik
2. korralduskomitee liige
3. võistluste sekretär

nimi
Enn Tasalain
Tarmo Volt
Kairi Vutt

e-mail
info@joulumae.ee
tarmo@joud.ee

telefoni nr
518 6142
504 0612

Enn Tasalain

info@joulumae.ee

518 6142

23. Eesti valdade talimängud – juhtide võistlus, võistlusjuhend, 27.02.2015 versioon, Jõulumäe Tervisespordikeskus

