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RMSL peasekretär

RAPLAMAA XXXI SPORDIMÄNGUD 2022
I EESMÄRK JA ÜLESANDED
• Pakkuda Raplamaa elanikkonnale sportlikku liikumisharrastust ja sportlastele võistlemise võimalusi ning
vaba aja sportlikku sisustamist.
• Selgitada maakonna spordimängudel vastavalt spordialale parimad sportlased, parimad võistkonnad ning
üldkokkuvõttes sportlikumad vallad.
• Eriarvestus osalejate arvulisuse üle, eriauhind vallale kus osalus massilisem.

Spordialad:
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20.

Suusatamine vaba pikk (arvestuslik)
Suusatamine klassika pikk (arvestuslik)
Kabe (arvestuslik)
Sõiduauto lumerada (arvestuslik)

Järta
Paluküla
Kaiu
Traksi

23. jaanuar
30. jaanuar
5. veebruar
veebruar

Valtu
Märjamaa

16. aprill
aprill

Kaiu
Valtu
Rapla

8. oktoober
13. oktoober 14–20.00
20. oktoober 18-20.00

Hallijalgpall

Rapla

Laskmine
Tänavahoki (arvestuslik)
Rattakross (arvestuslik)
Võrkpall
Juhtkonnavõistlus
Kergejõustik, pendel
Tänavakorvpall
Discgolf (arvestuslik)

Kaiu
Raplas
Pirgu
Kohila
Kohila
Kohila
Kohila
Järvakandi

Lauatennis (arvestuslik)
Sulgpall võistkondlik

Male (arvestuslik)
Ujumine
Mälumäng

Krusensterni jooks (arvestuslik)

Koroona

Hagudi

Valtu

27. märts

8. juuni, rada avatud 10 – 20.00
juuni
august
10 või 17 september
10 või 17 september
10 või 17 september
10 või 17 september
september

23. oktoober

5. november

II AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad talvest sügiseni Rapla, Kehtna, Kohila ja Märjamaa vallas.
NB! Seoses sporditegevuse korraldamise piirangutega COVID-19 nakkusohutuse tagamiseks võib
toimumisaegades ja kohtades tulla lühiajalise etteteatamisega muudatusi, palun sellesse mõistlikult suhtuda!
Täiendav info e-mail: info@raplamsl.ee. või tel 5340 9205.
III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE
Võistluste üldjuhtimist teostab Rapla Maakonna Spordiliit. Tehniline läbiviimine kindlustatakse koostöös Raplamaa
Omavalitsuste Liidu, Rapla, Kehtna, Kohila ja Märjamaa vallavalitsustega ning klubidega Kaiu Laskurklubi, Rapla
hokiklubi, GeGegri fitness ja harrastusspordi klubi, Raplamaa Rattaklubi KoMo, Kohila Discgolf, Märjamaa
Spordiklubi, Rapla SVK, Kaiu Spordiklubi, Rapla Jooksuklubi, ATO SK, Kohila Spordiklubi, Kohila Võrkpalliklubi,
Kohila Spordihoone, Raplamaa Jalgpallikool, Rapla Atli, Sulgpalliklubi Valge Hani, Paluküla SK, SK Vunk
Võistluste peakohtunik Rein Pajunurm tel. 5340 9205, e-mail info@raplamsl.ee
IV OSAVÕTJAD
Võistkondi lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või
maakonnas/vallas registreeritud spordiklubidesse kuuluvatest elanikest. Vaidlusküsimuste puhul elamise ja
töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.

V MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUSED, TULEMUSTE ARVESTAMINE

1. SUUSATAMINE vabatehnika
Võistlused vabatehnika pikal distantsil toimuvad Märjamaal JÄRTA suusarajal 23. jaanuaril.
Registreerimine toimub eelregistreerimise teel kuni 21.01.2022 kell 14:00 .
Võistluste korraldaja ei vastuta võistleja poolt registreerimisel esitatud andmete
õigsuse eest!
Registreerimisleht tuleb saata e-posti aadressile komo@komo.ee.
Registreerimise lehe saad alla laadida: https://komo.ee/failid/Raplamaa-Rattaklubi-Suusasari-2022-I-etapp-ja-Rapla-

MK-MV-vabatehnika-luhikestel-distantsidel-juhend.pdf

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele ja osalejatele leiad:

https://www.kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud#distants

Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse vabatehnikas.
NAISED
N16 (Noored)
N18 (Juuniorid)
N põhiklass
NV-I
NV-II

2006 ja varem sündinud kui sõidetakse sama distantsi
2004 - 2005 sündinud
1988 - 2003 sündinud
1987 – 1973 sündinud
1972 ja hiljem sündinud

MEHED
M16 (Noored)
M18 (Juuniorid)
M põhiklass
MV-I
MV-II

2006 ja varem sündinud kui sõidetakse sama distantsi
2004 ja 2005 sündinud
1983 - 2003 sündinud
1982 – 1973 sündinud
1972 ja hiljem sündinud

PS! Lume puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu!
Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema meessportlase ja 6 parema naissportlase punktid.
I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.
Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide
korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Peakohtunik Ain Täpsi 5094888; komo@komo.ee.
Võistluse läbiviija on Raplamaa Rattaklubi KoMo.
2. SUUSATAMINE klassika
Võistlused klassikatehnika pikal distantsil toimuvad PALUKÜLA suusarajal 30. jaanuaril.
Registreerimine toimub eelregistreerimise teel kuni 28.01.2022 kell 14:00 .
Võistluste korraldaja ei vastuta võistleja poolt registreerimisel esitatud andmete
õigsuse eest!
Registreerimisleht tuleb saata e-posti aadressile komo@komo.ee.
Registreerimise lehe saad alla laadida: https://komo.ee/failid/Raplamaa-Rattaklubi-Suusasari-2022-I-etapp-ja-Rapla-

MK-MV-vabatehnika-luhikestel-distantsidel-juhend.pdf

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele ja osalejatele leiad:

https://www.kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud#distants

Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse klassikatehnikas.

NAISED
N16 (Noored)
N18 (Juuniorid)
N põhiklass
NV-I
NV-II

2006 ja varem sündinud kui sõidetakse sama distantsi
2004 - 2005 sündinud
1988 - 2003 sündinud
1987 – 1973 sündinud
1972 ja hiljem sündinud

MEHED
M16 (Noored)
M18 (Juuniorid)
M põhiklass
MV-I
MV-II

2006 ja varem sündinud kui sõidetakse sama distantsi
2004 ja 2005 sündinud
1983 - 2003 sündinud
1982 – 1973 sündinud
1972 ja hiljem sündinud

PS! Lume puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu!
Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema meessportlase ja 6 parema naissportlase punktid.
I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.
Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide
korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Peakohtunik Ain Täpsi 5094888; komo@komo.ee.
Võistluse läbiviija on Raplamaa Rattaklubi KoMo.
3. KABE
Turniir toimub Ehase kabeturniiri raames Kaiu rahvamajas 2. veebruar, 9.30 mandaat, 10.00
avamatšid. Turniir on ainult arvestuslik, selgitatakse valdade paremusjärjestus. Raplamaa
Spordimängude auhindu ja karikaid ei anta.
Eelregistreerimine teha kolmapäevaks - osalejate arv.
Võistlus individuaal-võistkondlik ja arvestuslik.
Naised
T
2006 ja hiljem sünd.
N
2005 ja varem sünd.
Mehed
P
2006 ja hiljem sünd.
M
2005 ja varem sünd.
Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi ning 3 parema naise ja 3 tüdruku
kohapunktid. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.
Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide
korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID19 perioodil. Mängima saavad tulla, kel on koroonapass. See kehtib ka maakonna spordimängude
raames.
Peakohtunik Aivo Sildvee 510 9491; kaiu@raplakultuur.ee
Kohtunik Marko Orav
4. SÕIDUAUTODE LUMERAJASÕIT Traksi rajal:
info http://www.jäärada.ee/
Võistlused viiakse läbi veebruaris, täpne kuupäev teatatakse esimesel võimalusel.
Tehniline ülevaatus alates kella 9, võistluste algus kell 10.
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Sõiduvahendil kasutatavad rehvid peavad vastama kehtivale
liiklusseadusele.
Võistlusklassid:

a)
noored -18 aastased poisid ainult 2wd sõiduautod
b)
noored –18 aastased tüdrukud ainult 2wd sõiduautod
c)
naised
2wd sõiduautod
d)
mehed
FWD esisillaveoga sõiduautod
e)
mehed
RWD tagaveolised sõiduautod
f)
mehed
4 WD neliveolised sõiduautod
g)
naised
4 WD neliveolised sõiduautod
Võistlusrada ca 1000m. Sõidetakse 2x2 ringi. Stardijärjekord loositakse.
Võistkondlik paremus selgitatakse 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktide liitmise teel.
Võrdsete punktisummade korral osutub paremaks võistkond, kellel on kõrgemad
individuaalkohad. Kui need on võrdsed, saab määravaks seitsmenda võistleja tulemus jne. Kõikides
masinaklassides saavad punkte 30 parimat sõitjat. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti,
alates 30. kohast 1 punkt. Individuaalne paremusjärjestus saadakse kahe sõiduaja liitmise teel.
Võistluste korraldaja ei võta vastutust võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Võistluste käigus
tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.
Ebapiisava lumeolu puhul, mis ei lase rada ette valmistada, võistlust ei toimu.
Kõik täpsemad juhised masinate ja võistlustingimuste kohta leiate Kaiu lumerajasõitude sarja juhendis.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID19 perioodil.
Peakohtunik Aivo Sildvee 510 9491; kaiu@raplakultuur.ee; kohtunik Marko Orav
Tehniline kohtunik Manivald Kasepõld
VI SPORTLIKUMA VALLA SELGITAMINE

Võistkondlik punktiarvestus: I koht – 5, II koht 3, III koht 2, IV koht 1 punkt.
Toimunud aladest 2 spordiala ei lähe üldjärjestuse määramisel arvesse. Vallale arvestada 1 lisapunkt alal
rohkeima osavõtu korral. Kui alade kokkuvõttes on võrdsed punktid, siis määravamaks on suurem esivõi paremate kohtade arv. Kui ikka ollakse võrdsete punktidega, siis jäädakse kohta jagama.
Võistkondlikel aladel läheb arvesse parema võistkonna või paremate võistkondade tulemused (kohad)
vastavalt ala juhendile. Arvestusse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
VII AUTASUSTAMINE
Sportlikumat valda autasustatakse igavesti rändava rändkarika ja mängude diplomiga, II, III ja IV kohale tulnud
valda karika ja diplomiga.
Mängude kavas olevatel arvestuslikel (toimuvad teise võistluse raames) spordialadel auhindu ei anta.
Arvestuslikud alad on suusatamine vaba ja klassika, kabe, autode lumerada, lauatennis, tänavahoki, rattakross,
discgolf, male ja Krusensterni jooks.
Mängude kavas olevate spordialade võitnud võistkonna liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega, II - III
kohale tulnud võistkonda diplomiga ja võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega.
VIII ÜLDISELT
Võistleja võib osaleda mitmel spordialal, kuid arvestama peab alade/mängu algusaegu ja ajakava. Kui välja
kuulutatud spordialal sportlane ei ilmu starti vähemalt 5 minuti jooksul, pallimängudel vähemalt 5 minuti jooksul,
võib ala peakohtunik tühistada võistkonna/sportlase tulemused või sportlase/võistkonna diskvalifitseerida.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohapeal võistluste peakohtunik koos vastava spordiala
peakohtunikuga, võistluspaigas ala peakohtunik.
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Koostas RMSL peasekretär R. Pajunurm

