KINNITATUD
ESL juhatuse koosolekul 14.04.2022.
EESTI SEENIORISPORDI JA SPORDIVETERANIDE LIIDU
55. SPORDIMÄNGUDE JUHEND
1. EESMÄRK
Propageerida sporti ja tervislikku eluviisi. Pakkuda veteransportlastele võistlusvõimalust ja edendada
sõprussidemeid liikmeskonna vahel. Selgitada võitjad kergejõustikus, võrkpallis, korvpallis (3x3),
mälumängus, petangis, kettagolfis, ujumises ja suvepinksis.
2. AEG JA KOHT
6-7 .augustil 2022.a.Viljandis
3. SPORDIALAD
1.Pendelteatejooks

Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1

2.Kergejõustik

Viljandi Linnastaadion, Ranna ost.1

3.Võrkpall N ja M
4.Petank

Jakobsoni Kooli staadioni muruväljakul, Riia mnt. 91

5.Tänavakorvpall N ja M (3x3)
6.Kettagolf
7.Ujumine
8.Suvepinks

9.Mälumäng

Viljandi ranna väljakud, Ranna pst 1
Jakobsoni Kooli staadioni välisväljak, Riia mnt. 91
Viljandi, Männimäe, Huntaugul 9 korviga kettagolfi rada
Viljandi järve väliujula
Viljandi ranna korvpalliväljak
Jakobsoni Kooli aula, Riia mnt. 91

4.OSALEJAD
Osaleda võivad kõik, kes on 1987 ja varem sündinud ja 27.juuliks 2022 ennast registreerinud.
NB! Kergejõustiku vanusegruppi kuulumist arvestatakse sünnikuupäeva järgi.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
5.REGISTREERIMINE
* ÜLD registreerimine võistkonna esindaja poolt ette antud VORMIL saata hiljemalt
31.juuliks 2022.a.kell 23.59 spordiliit@viljandimaa.ee
*Kergejõustiku nimeline ja alade registreerimine kuni 31.juulini kella 23.59 antud lingil:
https://my.raceresult.com/196756/registration

*Ujumise nimeline ja vanuseline registreerimine kuni 31.juulini kella 23.59 antud lingil:
https://my.raceresult.com/197385/registration
*Osavõtu ja toitlustuse arve saadetakse välja 1.augustil antud e.mailile ning arve peab olema tasutud 5.augustiks.
Mandaadis väljastatakse vastavalt maksekorralduse ettenäitamisel toitlustuse talongid ja võistlejatele info.

* Muudatused esitada 06. augustiks 2022. a. kella 8.30 - 9.30 sekretariaadis võistluste peasekretärile Margit
Kurvitsale või saata kuni kella 9.00-ni e-mailil margit.kurvits@viljandimaa.ee
* Kogu mängude info, registreerimised ja tulemused kajastatakse Google Driveś :
https://drive.google.com/drive/folders/1RetatxAErWCw2wsnxkFD8CnB9NWL2fHt?usp=sharing

6.PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Arvesse lähevad kergejõustiku ja viie parema ala võistkondlikud kohapunktid kavas olevatel spordialadel (p.9).
Kohapunktide arvestus: I koht – 30 punkti, II koht – 27 punkti, III koht – 25 punkti, IV koht – 24 punkti jne. Punktide
võrdsuse korral on määravaks kõrgemate kohtade arv, nende võrdsusel koht kergejõustikus
I grupp
Tallinna SVK
Tartu SVK
L-Virumaa SVK
I-Virumaa SVÜ
Pärnumaa SVK
Narva SVK
Viljandi SVK

II grupp
Järvamaa SL
Läänemaa SL
Jõgeva SVK
Valgamaa SVS
Rapla SVK
Saaremaa SL
Võru SVK

7.AUTASUSTAMINE
Spordialal esikoha saavutanud võistkonda autasustatakse ESL rändauhinna ja diplomiga, II ja III kohale
tulnud võistkondi diplomiga. Spordialal esikolmikusse tulnud võistlejaid autasustatakse medaliga.
Kummagi grupi 55. Spordimängude üldvõitjat tunnustatakse korraldaja eriauhinnaga.
8.MAJANDAMINE
* Spordimängude osalustasu 10.- €/per tasuda esitatud arve alusel hiljemalt 5.augustiks 2022. a. Hilisem
tasumine on võistluspäeva hommikul sekretariaadis SULARAHAS - 20 €/per. Osalustasu mitte tasunud
sportlast võistlema ei lubata.
* Transpordi, toitlustamise ja majutuse kulud katab sportlasi lähetav organisatsioon.
* Põrandamajutus 5 € inimene Viljandi Kesklinna Kooli (Uueveski tee 1, Viljandi). Pühapäeva hommikul
toitlustamine koolis (4 € soovijatel täita eeleregistreerimislehel 31.juulini 2022.)
* Toitlustamine Viljandi Jakobsoni Koolis (LL 5,00 €; LÕ 5,00 €; PH 4,00 € ( Kesklinna Koolis neile, kes
majutuvad koolis); PL 5,00 €) Majutuse ja toitlustamise tellimused esitada eelregistreerimise VORMIL
hiljemalt 31. juuliks 2022. a. ja tasuda arve alusel hiljemalt 5. augustiks 2022. a. Arved edastab toitlustaja:
Jaak Bergmann tel: 5084128
* Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldustoimkond koos ESL esindajaga.
Võimalikud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad spordimängude peakohtunik, ala peakohtunik ning
spordimängude peasekretär. Protestid tuleb esitada kirjalikult ala peakohtunikule hiljemalt 30 minutit pärast
tulemuste avaldamist. Protesti korral peab võistleja olema valmis esitama peakohtunikule isikut tõendava
dokumendi. Protesti menetlemise tasu on 25 €. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.
NB! Žürii otsus edasikaebamisele ei kuulu!
9.SPORDIMÄNGUDE AJAKAVA
6.august 2022
8.30-11.00 Spordimängude keskus ja sekretariaat Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1
11.00
Võistluste avamine
Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1
11.30
Pendelteatejooks
Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1
12.00
Kergejõustik
Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1
12.00
Võrkpall N ja M
Jakobsoni Kooli staadioni muruväljakul, Riia mnt. 91
11.30
Petank
Viljandi ranna väljakud, Ranna pst 1
12.00
Tänavakorvpall N ja M (3x3)
Jakobsoni Kooli staadioni välisväljak, Riia mnt. 91
12.00
Kettagolf
9 korviga kettagolfi rada Huntaugul, Männimäel
12.00
Ujumine
Viljandi järve väliujula

12.00
Suvepinks
19.00
Mälumäng
21.00-24.00 Puhkeõhtu

Viljandi ranna korvpalliväljak
Jakobsoni Kooli aula, Riia mnt. 91
Pubi „Suur Vend“

7.august 2022
9.30
Kergejõustik
9.30
Võrkpall N ja M
9.30
Petank (vajadusel)
9.30
Tänavakorvpall N ja M (3x3)
16.00 Mängude lõpetamine

Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1
Jakobsoni Kooli staadioni muruväljakul, Riia mnt. 91
Viljandi ranna väljakud, Ranna pst 1
Jakobsoni Kooli staadioni välisväljak, Riia mnt. 91
Viljandi Linnastaadion, Ranna pst.1

9.1. PENDELTEATEJOOKS 10 x 50 m
0 6 . augustil. a kell 11.30. Viljandi Linna staadionil
Võistkonnas: 5 naist (35+, 40+, 45+, 50+, 55+) ja 5 meest (35+, 40+, 45+, 50+, 55+).
Jooksu alustavad noorema vanusegrupi naised ning lõpetavad vanema vanusegrupi mehed. Jooks toimub
peastaadioni murul naelikuteta.
Nooremaid võistlejaid võib asendada vanemate võistlejatega.

9.2. KERGEJÕUSTIK 06 .-07. augustil. a kell 12.00. ja 9.30 Viljandi Linna staadionil
VÕISTLUSALAD
Pendelteatejooks

NAISED
35, 40, 45, 50, 55+

MEHED
35, 40, 45, 50, 55+

60 m

60, 65, 70, 75, 80, 85+

60,65,70,75,80, 85+

100 m

35, 40, 45, 50, 55+

35, 40, 45, 50, 55+

400 m

60, 65, 70, 75, 80, 85+

1500 m

35, 40, 45, 50, 55+

3000 m

60, 65, 70, 75, 80, 85+
35, 40, 45, 50, 55+

Paigalt kaugushüpe

60, 65, 70, 75, 80, 85+

60, 65, 70, 75, 80, 85+

Kaugushüpe

35, 40, 45, 50, 55,

35, 40, 45, 50, 55,

Kuulitõuge
Kettaheide
Odavise

Kõik vanusegrupid
Kõik vanusegrupid
Kõik vanusegrupid

Kõik vanusegrupid
Kõik vanusegrupid
Kõik vanusegrupid

Kaugushüppes ja heitealadel on 4 katset. Jooksudes finaale ei toimu.
Punktiarvestus kergejõustikus: Võistkondliku paremusjärjestuse määramisel lähevad esindusel arvesse 30 paremat
tulemust ja teatejooks.
Ühel võistlejal arvestatakse kuni 4 ala tulemusi.
Kohapunktid iga vanusegrupi kõikidelt aladelt:
I koht 13 punkti, II koht 11 punkti, III koht 10 punkti jne . 12. koht 1 punkti ja edasi järgnevad kohad annavad kõik 1 p.
Juhul kui on osalejaid 90+ vanuseklassis, siis nad võistlevad koos 85+ , kuid saavad eraldi medali. Seda otsustab
peakohtunik.
Pendelteatejooksus on koefitsendiks 2.

Peakohtunik: Teet Meerits, telef. 53465122
Peasekretär: Jaak Israel, telef. 55698844
9.2 VÕRKPALL 06.-07. augustil 2022.a. Viljandi Jakobsoni Kooli staadioni muruväljakutel.
Võistlused toimuvad kahes vanusegrupis meestele ja naistele.
Naised: I grupp N35+ (sündinud 1987 ja varem ), II grupp N50+ (sündinud 1972 ja varem)
Mehed: I grupp M35+ (sündinud 1987 ja varem), II grupp M60+ (sündinud 1962 ja varem)
Iga esindus võib võistelda igas vanuseklassis ühe võistkonnaga (kokku 4 võistkonda). Süsteem ilmub pärast

eelregistreerimist. Kui osalevate võistkondade arv nõuab alagruppide moodustamist, paigutatakse eelmise
aasta I ja II koht erinevatesse alagruppidesse. Ülejäänud loositakse. Kui vanusegruppi registreerub vähem
kui 3 võistkonda, siis vanusegrupid liidetakse või võistlust ei toimu. Eelregistreeritud võistkonna loobumise
info tuleb esitada ala peakohtunikule kirjalikult võistluspäeva hommikul hiljemalt kell 9.30. Vajadusel
tekkiv süsteemi muudatus ja alagruppidesse loosimine toimub kõigi võistkondade esindajate koosolekul
sekretariaadis kell 10.00. Võistlused toimuvad vastavalt Eestis kehtivatele võrkpalli võistlusmäärustele.
Mängupallid MVA 200 .Muu pall mängivate võistkondade kokkuleppel. Finaalid toimuvad II võistluspäeval
Punktiarvestus: Võistkondlikult lähevad igal esindusel arvesse kahe mees- ja kahe naiskonna tulemused. Iga
vanuseklassi võitja saab 13 punkti, II koht 11 punkti, III 10 punkti jne. Võrdsete punktide korral otsustab
parem koht suurema arvuga võistkondade grupis. Viimaste võrdsusel esinduse kõrgemate kohtade arv.
Ala peakohtunik: Mehis Merilainen 5018259
9.3 PETANK 06. -07.august 2022. a. Viljandi järve ranna petankiväljakutel.
Segatrio suurus 3-4 mängijat, nendest vähemalt 1 naine.
Korraga väljakul 3 mängijat, nendest 1 naine.
Võisteldakse rahvusvaheliste võistlusreeglite järgi. Iga maakond võib välja panna kuni 2 võistkonda,
kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus. Teine võistkond hoiab kohapunktid kinni. Võistluste
süsteem ilmub peale võistkondade registreerimist.
Mängimiseks 12 graniitsõelmekattega välisväljakut.
Peakohtunik:

9.4 Võistkondlik KETTAGOLF 0 6 . a u g u s t 2022. a
Võistlused toimuvad Viljandis, Männimäe Huntaugul Rotary Discgolfi Pargi 9 korviga kettagolfi rajal
Võisteldakse ühes vanuseklassis.
Võistkond koosneb: neljast mängijast, kellest vähemalt üks on naine.
Reeglid: Võistkonna visked toimuvad vanuse järjekorras ketta maandumise paigast (k.a. järgnevalt tiialalt).
Iga esindus võib välja panna kaks võistkonda. Arvesse läheb parem. Teine hoiab kohapunkte kinni. Võitja
on väiksema visete arvuga võistkond. Täpsemad reeglid enne võistlust ala peakohtunikult.
Ala peakohtunik: Martti Ojamaa tel: 5536844
Võistluse viib läbi: Viljandi Discgolfi klubi „KETAS“
9.6 MÄLUMÄNG 06. augustil. 2022. a kell 19.00 Viljandi Jakobsoni Kooli aulas.
Iga esindus võib osaleda ühe võistkonnaga. Võistkonna suurus 4 võistlejat.
Esitatakse 30 spordialast küsimust. Õige vastus on 2 punkti ja osaliselt õige 1 punkt. Kui 30 küsimust ei
selgita paremusjärjestust I – III kohani, esitatakse 3 lisaküsimust. Kui ka siis ei selgu paremusjärjestus,
jätkatakse küsimuste ühekaupa esitamist.
Ala peakohtunik: Enn Kauber, telef. 5261078
9.7 TÄNAVAKORVPALL (3x3) 06.-07.augustil 2022. a
Mängud toimuvad J a k o b s o n i K o o l i t e h i s k a t t e g a välisväljakul neljas eri vanusegrupis: N35+, N45+,
M35+, M45+. Võistkonnas 3+1 mängijat. Mängud toimuvad FIBA 3x3 reeglite järgi.
Iga esindus võib võistelda kahe naiskonna ja kahe meeskonnaga (kokku 4 võistkonda).
Süsteem ilmub eelregistreerimise lõppedes. Kui vanusegruppi registreerub vähem kui 3 võistkonda, siis
vanusegrupid liidetakse või vanuseklassis võistlust ei toimu. Muudatused või täiendav registreerimine
kirjalikult ala peakohtunikule võistluspäeval hiljemalt kell 9.30-ks. Vajadusel tekkiv süsteemi muudatus
otsustatakse kõigi võistkondade esindajate koosolekul sekretariaadis kell 10.00. Punktiarvestus:
Võistkondlikult lähevad igal esindusel arvesse kahe mees- ja kahe naiskonna tulemused. Iga vanuseklassi
võitja saab 13 punkti, II koht 11 punkti, III 10 punkti jne. Võrdsete punktide korral otsustab parem koht
suurema arvuga võistkondade grupis. Viimaste võrdsusel esinduse kõrgemate kohtade arv.
Vihma korral toimuvad mängud kõrvalolevas Viljandi Jakobsoni Koolis.
Ala peakohtunik: Riivo Roosnurm, telef. 56677040

9.8 SUVEPINK 06. august 2022.a. kell 12.00 Viljandi järve rannas olevatel korvpalli
välisväljakutel.
MÄNGUVAHENDID
Mängitakse kuuel JOOLA Aluterna outdoor tüüpi laual. Reketina võib kasutada originaal välireketit,
mis on valmistatud plastikust. Korraldaja poolt on pakkuda kasutamiseks ja ka müügiks Joola ja
Cornilleau reketid. Tavaliste ITTF märgistusega kummidega reketiga mängida ei tohi. Palliks on Joola
outdoor pall. Igal võistlusel on korraldaja poolt 30 palli. Kui limiit läbi, siis saab palle juurde osta.
Peakohtunikul on õigus otsustada, kas reket on mängukõlblik.
RIIETUS
Võistlejad peavad mängima spordijalatsitega või paljajalu. Muu riietuse osas piiranguid ei ole.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM, LÄBIVIIMINE
Võistluse süsteem selgub peale registreerimise lõppu. Sõltumata süsteemist toimuvad kõik mängud ´´parem
kolmest´ ehk mängitakse kahe seti võiduni. Eeldatav süsteem on alagruppidega + play-off turniir ühe
kaotusega. Juhul, kui võistlusel on üle 36.mängija, mängitakse ´´progressive knock out´´ süsteemis.
Arvesse kahe meesmängija(50+) ning ühe naismängija(35+) tulemus. Võistlus viiakse läbi ühes tabelis
individuaalvõistlusena, kuid võistkonna arvestuse jaoks korjatakse tulemused samast tabelist.
PUNKTIARVESTUS
I koht-101punkti / II koht - 99 punkti / III koht - 97 punkti / IV koht - 95 punkti /
V koht - 94 punkti / VI koht - 93 punkti jne.
Võistkonna arvestuses liidetakse kokku ühe võistkonna(2meest+1naine) punktid. Kõrgema punktisummaga
võistkond on võitja.
Ala peakohtunik: Aleksandr Kirpu

9.9 UIUMINE 6.augustil 2022 Viljandi järve välibasseinis
Kavas on 50 m vabaujumise distants. Vanuseklassid: arvestust peetakse eraldi naistele ja meestele vastavalt
FINA vanuseklassidele alates 35.eluaastast 5 aasta kaupa: 35+,40+,45+.50+,55+,60+,65+,70+,75+,80+,85+.
Vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.detsembri 2022.aasta seisuga.
Võistlused viiakse läbi vastavalt FINA reeglitele. Kasutusel on ühe stardi reegel (valestardi teinud võistleja
diskvalifitseeritakse). Startida võib nii puki/basseini äärest. Lubatud on klassikaline ujumisriietus
(tekstiilmatrjalist ujumiskostüümi sääred ei tohi ulatuda põlvedest allapoole ja meestel püksid nabast
ülespoole, naistel trikool kael ja õlad vabad.
Ajavõtt on käsitsi või poolelektrooniline.
Punktiarvestus: arvesse lähevad iga piirkondliku organisatsiooni 7 paremat tulemust.
Kohapunktid vanuse vanuseklasside kaupa: I koht – 14 punkti, II – 12 punkti, III – 11 punkti, IV – 10 punkti
jne.
Kui veetemperatuur on alla 17 kraadi, võistkondlikud punktid üldarvestusse ei lähe.
Ala peakohtunik: Kristiina Arusoo
Peasekretär: Jaak Israel tel. 55698844
7. KORRALDAJAD
Spordimänge korraldab Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit koostöös Viljandimaa Spordiliidu ,
Viljandi Spordikeskuse ja Viljandi Spordiveteranide koondisega
Peakohtunik: Ilmar Kütt, telef. 5146921
Peasekretär: Margit Kurvits, telef. 5022521
Üldinfot spordimängude kohta jagavad:
Ain Sepp +372 646 3582, +372 5811 9342
Aivar Hommik +37256907306

