36. Eesti omavalitsuste talimängud
JUHTIDE VÕISTLUSE JUHEND
AEG ja KOHT
Juhtide võistlus toimub laupäeval, 29. veebruaril algusega kell 15.00 Kunda Spordikeskuses.
https://spordikeskus.kunda.ee/
Kogunemine toimub Kunda Spordikeskuse fuajees (Kasemäe 19).
Juhtide võistluse orienteeruv lõpp on kell 17.00.
Võistlused viiakse läbi Kunda Spordikeskuses ja Kunda Ühisgümnaasiumis.
ÜLDINFO
Võistlus on individuaalne, igat linna ja valda võib esindada kuni 2 võistlejat.
Linna võivad esindada volikogu esimees ja aseesimees, linnapea ja abilinnapea.
Valda võivad esindada volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem ja abivallavanem.
Esindatud omavalitsus toob linnale või vallale 40 punkti.
VÕISTLUSALAD
Võisteldakse kokku kolmel üksikalal, mis on jõukohased nii naistele kui ka meestele.
1. ROBOOTIKA – ala koosneb kahest osast. Robotitega vigursõit ning mudelehitamine.
Paremusjärjestus selgitataks ülesande läbimise aegade liitmisel.
Võistluspaik – Kunda ÜG arvutiklassis (2. korrus)
2. NUTIORIENTEERUMINE – nutiseadmega siseorienteerumine Kunda Spordikeskuse ja Kunda
Ühisgümnaasiumi hoones. NB! Osalemiseks on vajalik nutiseadme olemasolu (telefon või
tahvelarvuti), millesse on eelnevalt laetud QR-koodi lugeja (QR code reader). Võistleja läbib
erinevad kontrollpunktid ja lahendab ülesanded. Paremusjärjestus selgitatakse õigete vastuste
järgi. Võrdsete punktide/ õigete vastuste korral võidab see, kes läbis raja kiiremini.
Võistluspaik – Kunda Spordikeksuse fuajee (1. korrus)
3. TAEKWONDO – sportlik osavusvõistlus, mis on seotud taekwondo spordialaga.
Võistluseks on vajalik sportlik riietus (jalanõusid pole vaja).
Paremusjärjestus selgitatakse soorituse punktide alusel.
Võistluspaik – Kunda Spordikeskuse matisaal (1. korrus)

VÕISTLUSKLASSID
Naised ja mehed.
Naistele ja meestele peetakse eraldi arvestust vastavalt omavahelistele võistlustulemustele.
INDIVIDUAALSE PAREMUSE SELGITAMINE
Igal alal saab I koht 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht - 43 p, 5. koht - 42 p jne.
Kõik alal osalenud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse
võistlejate kolme ala kohapunktid. Suurima punktisumma kogunud võistleja on võitja.
Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht robootikas.
Vastavalt naiste ja meeste üldjärjestusele selguvad ka linnade ja valdade mõlema grupi parimad.
AUTASUSTAMINE
Linnade ja valdade mõlema grupi kolme paremat naist ja meest autasustatakse medalite ja diplomitega.
Võitjaid autasustatakse 29. veebruaril kell 20.30 Rakveres „MLounge & Bar“ toimuval vastuvõtul.
Ootame kõiki võistlejaid vastuvõtule ja talimängude peole.
REGISTREERIMINE
Omavalitsuste talimängude registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/
Registreerimise ja toitlustamise tähtaeg on 20. veebruar 2020.a.
LÄBIVIIJAD
Juhtide võistlus viiakse läbi Kunda Spordikeskuse, Kunda Ühisgümnaasiumi ja Spordiklubi Team Yong
koostööna.
PEAKOHTUNIK
Ainar Sepnik, ainar.sepnik@viru-nigula.ee , +372 5343 1400

