
MÄRJAMAA VALLA SPORDIPÄEV 

5.-6.AUGUST  

VÕISTLUSTE JUHEND  

Eesmärk ja ülesanded 

1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda positiivseid 
elamusi läbi spordivõistluste. 

2. Siduda sporditegevust liikumisharrastuse arendamisel erinevate kultuuriüritustega. 
3. Jätkata valla spordipäevade traditsiooni. 
4. Selgitada parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel.  

Aeg ja koht: Märjamaa valla suvemängud toimuvad 5.-6. augustil 2022.a Märjamaa 
staadionil ja spordihoones, aadressil Staadioni tn 3 Märjamaa 

Juhtimine ja korraldamine 

1. Spordipäeva korraldab SA Märjamaa Valla Spordikeksus 
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. 

juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti. 
3. Spordipäevade korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja 

nõudeid COVID-19 perioodil.  

Osavõtjad 

1. Spordipäevadest võivad osa võtta kõik Märjamaa vallaga seotud inimesed kes elavad, 
töötavad või õpivad või on õppinud Märjamaa omavalitsuse territooriumil olevates 
koolides. Kes kuuluvad Märjamaa omavalitsuse territooriumile registreeritud 
spordiklubidesse või kes osalevad Märjamaa päevade kultuuriprogrammis. 

2. Võistkonnad moodustatakse Märjamaa omavalitsuse territooriumil elavatest, 
töötavatest, õppivatest või Märjamaal õppinud või antud omavalitsuse spordiklubides 
registreeritud sportlastest. 

3. Liikumisharrastuse üritustel võivad osaleda kõik Märjamaa päevadel osalejad. 

  

  



Spordialade kava 

5. august 2022 

Eelkooliealiste laste spordipäev 

Kõik osalejad saavad diplomi ja medalid. Arvestatakse, kas ala on sooritatud või mitte ja 
paremusjärjestust ei selgitata. Arvestus peetakse poiste ja tüdrukute vahel eraldi vanuses 3-7 
aastat. 

Spordialad: 

1.     Pallivise 
2.     30 meetri jooks staadionil 
3.     Hoota kaugushüpe 

  

Kooliealiste laste spordipäev 

Arvestus peetakse kahes vanusegrupis 8-10 ja 11-12 aastat, tüdrukutele ja poistele eraldi. 
Selgitatakse välja vanusegruppide kolm paremat ja autasustatakse meenetega. Kõik osalejad 
saavad spordipäeva medalid. 

Spordialad: 

1. Jalgpalli täpsuslöök 
2. Takistusjooks 
3. Topispalli vise 

Korraldajatel on õigus teha muudatusi alade loetelus ja ajakavas. 

  

6.august 2022 

Tänavakorvpall 3x3 

3x3 korvpalli mängitakse ühe korvi all. Võistkond koosneb 3-4 mängijast (väljakul on 
ühekorraga 3 mängijat; 1 vahetusmängija). 2-punkti ala seest visatud korv on 1 punkt ja 3 
punkti joone tagant visatud korv on 2 punkti. Vabaviskest visatud korvi eest antakse 1 punkt. 
Mänguaeg on 10 minutit. Täpsem mängude läbiviimise süsteem teatatakse koos ajakavaga 
pärast võistkondade registreerimist. Paremusjärjestuse selgitamisel võetakse arvesse: 1 - 
rohkem võite; 2 - omavahelise mängu tulemus; 3 - visatud punktide keskmist (arvesse ei 
võeta loobumiskaotusi). Mängitakse vastavalt kehtivatele 3x3 korvpalli mängureeglite järgi. 
https://basket.ut.ee/wp-content/uploads/JUHEND-TARTU-3x3-1.pdf. FIBA korvpallireeglid 
kehtivad olukordades, mis ei ole määratletud 3x3 korvpalli reeglites. 

  

https://basket.ut.ee/wp-content/uploads/JUHEND-TARTU-3x3-1.pdf
https://basket.ut.ee/wp-content/uploads/JUHEND-TARTU-3x3-1.pdf


Sulgpalli paarisvõistlus 

AEG JA KOHT:Suve sulgpalliturniir toimub 6. augustil algusega kell 11.00 Märjamaa 
Valla Spordikeskuses. 

OSALEJAD JA EESMÄRK: Suvesulgpalli turniir on mõeldud kõigile sulgpalli 
harrastavatele Märjamaa vallas elate või Märjamaa vallaga seotud. Inimestele sõltumata 
mängutasemest ja soost. Eesmärgiks on pakkuda meelelahutuslikku võistlusformaati ja 
võistlusvõimalust suveperioodil. 

MÄNGUDE FORMAAT: Mängitakse igamehe paarismängu ehk paariline selgub reeglina 
koha peal. Eesmärk on moodustada võimalikult tasavägised paarid. Paarid moodustab 
reeglina korraldaja. Võistlustele tuleb eelnevalt registreeruda SIIN. Eelregistreerimise 
lõpptähtaeg on 05.08.2022, kell 12:00. 

MÄNGUDE SÜSTEEM: Mängitakse kahe geimivõiduni. Esimene ja teine geim on 15 
punktini, kolmas geim 11 punktini. Võit 2:0 annab 3 punkti, kahe geimi võit kolmest annab 2 
punkti, üks geimivõit 1 punkt ja kui kaotatakse kõik geimid, siis saab 0 punkti. Algul on 
mängud alagruppides, hiljem juba, olenevalt paaride arvust, toimuvad kohamängud. 

AUTASUSTAMINE JA MUUD: Märjamaa Valla Spordikeskus paneb välja auhinnad 
kolmele esimesele paarile. Võistlused viib läbi Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani. Peakohtunik 
on Ülle Laasner (5284090). 

  

Discgolf (kettagolf) 

 Mängitakse üks ring 18 korviga kettagolfi rajal. Võistlus peetakse vastavalt PDGA 
reeglitele: https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf   

Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes võistlusklassides: mehed ja naised. 

  

Rinnalt surumine 

Harjutuse sooritamine toimub spetsiaalsel surumispingil. Arvestus peetaks vanuseklassides 
kuni 17 aastat ning 18-aastaste ja vanemate meeste ning naiste arvestuses.  

Igal osalejal on 3 katset ja paremusjärjestuse määrab parima katse suurim tulemus. Võistluste 
läbiviimise süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast registreerimist enne võistluste algust 
kohapeal.  

Kolmele parimale on  autasud ja medalid. 

  

Registreerimine Spordipäevale registreerimine toimub koha peal Märjamaa Spordihoones 
võistluspäeva alguses alates kella 10:00. Välja arvatud sulgpallivõistlus. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdXJZn-XsCMw6aqn84ORJrtBaXHP6_943yYjUAst3qa_5JoQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf


VII. Osavõtumaks 

Võistlustest osavõtt tasuta, välja arvatud tänavakorvpall. Korvpalli võistkonna 
osavõtutasu  20.00 €-. Laekuvast osavõtumaksus moodustakse võidufond, mis jaotakse 
põhimõttel 50% I koht, 30% II koht ja 20% III koht. 

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse SA Märjamaa Valla 
Spordikeskuse eelarvest. 

  

VIII. Üldiselt 

1. Võistluste sekretariaat asub Märjamaa spordihoones. 
2. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 
3. Korraldajad ja võistlejad peavad järgima võistluste nõudeid COVID-19 perioodil. 
4. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab SA Märjamaa Valla 

Spordikeskuse juhatus koos spordipäeva spordialade kohtunikega. 
5. Informatsioon spordipäeva kohta asub kodulehel 

https://www.marjamaaspordikeskus.ee/ 

  

NB! Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 
talletamiseks. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte 
avalikustada. 

Täiendav info spordipäeva kohta: 

SA Märjamaa Valla Spordikeksus: Mart Tilk, telefon 56611206, e-kiri 
mart.tilk@marjamaa.ee 

 

https://www.marjamaaspordikeskus.ee/

