
II PEIPSIÄÄRE TALIMÄNGUD 2019 
 

JUHEND   

 

I EESMÄRK 
Elavdada rahvasspordielu ning ühistegevust Peipsiääre vallas ning naaberpiirkondades. Luua 
elanikele motivatsiooni võistkondlikuks spordiga tegelemiseks harrastajate tasemel. 
Talimängude erispordialade parimate väljaselgitamine ja nende tunnustamine. Andekate 
noorsportlaste varakult märkamine. 
 

II AEG JA KOHT 
Peipsiääre Talimängud viiakse läbi 16. veebruar 2019. aastal Palal, koolis ja selle ümbruses. 
Avamine kell 10:00, mandaat 9:30. 
 

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 
Talimängude ettevalmistamist ja korraldamist teostab korraldustoimkond koos Peipsiääre 
vallavalitsusega. Mängude peakohtunik Priit Allikivi. 
 

IV OSAVÕTJAD 
Peipsiääre Talimängudest on oodatud osa võtma kõik vallaelanikud, nende sugulased ja 
sõbrad. 
Võistkondade kokkupanijad palun lugege juhendit tähelepanelikult ja püüame koos enne 
võistlusi arusaamatused lahendada.  
 

V VÕISTLUSKLASSID      
P 2004 a. ja hiljem sündinud  
T 2004 a. ja hiljem sündinud  
M 1980 – 2003.a  
N 1985 – 2003.a  

MV I 1970 – 1979.a  
NV I 1975 – 1984.a  
MV II alates 1969.a  
NV II  alates 1974.a  

 
 

VI PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA SPORDILALAD 
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte järgmiselt: 
I koht - 30 punkti, II koht - 27 punkti, III koht - 25 punkti , 4. koht – 23 punkti, 5. koht – 22 punkti jne. 
Igast võistkonnast läheb arvestusse parima võistleja tulemus. Arvesse mitteminevad võistlejad 
hoiavad kohaga kaasnevad punktid kinni. 
Võistleda saab ainult oma vanuseklassis. Samuti naine ei saa asendada meest ja vastupidi. 
Suusatamises tohib võistkonnast võistelda maksimaalselt viis võistlejat ühes vanuseklassis, 
teistel aladel saab iga võistkond välja panna maksimaalselt kaks võistkonda, parima võistkonna 
tulemus läheb arvesse. 
 



                

1. Suusatamine      PALA SUUSARADA 
Võisteldakse vabas tehnikas. Igast võistkonnast võistlevad T, P, N, M, NV I, MV I, NV II, MV II. 
Distantsid sõltuvad korralduskoha lumeoludest. 
Esialgu on planeeritud 5km – M; 3km – N, MV I, MV II, P; 2km – T, NV I, NV II. 
 

2. Tõukekelgutamine      PALA STAADION 
Võistkonda kuulub 3 last 2004. a. ja hiljem sündinud, kellest vähemalt 1 on tüdruk. Toimub 
teatekelgutamine tähiseni ja tagasi. Distantsi pikkus sõltub lumeoludest ning selgub kohapeal. 
Tõukekelgud korraldajate poolt. 
 

3. Reesõit+vedu      PALA SUUSARADA 
Võistkonnas 4 inimest (3 M + 1 N). Distants: reega mäest alla ümber tähise ja siis tuleb vedada 
regi mäkke üles tagasi, aeg läheb kinni, kui viimane võistleja või regi on ületanud joone. 
Soovi korral 2 katset, parem läheb arvesse. Naastadega ja kontsadega jalanõude kasutamine 
keelatud. 
 
4. Teatekelgutamine     PALA KOOLI STAADION 
Võistkonda kuulub 3 last, kes on sündinud 2004. a. või hiljem, sugu ei ole määratud. Distants: 
kelguga üks veab ja üks võistleja istub selgus ümber tähise ja tagasi, siis toimub vahetus - kes 
vedas puhkab, kes oli kelgus hakkab vedama järgmist võistlejat, kes ootas stardijoone taga. Iga 
võistleja veab ühe kora ning istub kelgus ühe korra. Võistlus toimub aja peale ning aeg läheb 
kinni siis kui viimase paari kelk maaga kokkupuutes ületanud lõpujoone. Võistluskelgud 
korraldajate poolt. 
 
5. Kalapüük       PEIPSI JÄRV 
Võistkonnas 2 võistlejat, üks M ka üks N. Võistlus viiakse läbi võimalusel Peipsi järvel kehtivate 
kalastamiseeskirjade järgi. Võistlejal peab olema kalastaja pilet. Võitja selgitatakse püütud 
kalade suurema kogukaalu järgi. 
Harrastuspüügi võimaluste ja tasude kohta saab täpsemat infot aadressilt: 
http://www.envir.ee/et/harrastuspuugioigus  

 
6. Indiaca       PALA KOOLI SAAL 
Segavõistkonda kuulub kuni 7 mängijat (5 väljakul + 2 vahetus), väljakul peab viibima alaliselt 
vähemalt 2 naist. Mängitakse kaks geimi 15 punktini, (kahe punkti vahega). Kahe mõlema geimi 
võidu korral saab võtja segavõistkond 2 puntki, kui võidavad geimid erinevad võistkonnad 
saavad mõlemad 1 punkti. Mängitakse turnriirisüsteemis, kõik kõigiga ühekorra läbi.  
 
7. Sõudeergomeeter     PALA KOOLI SAAL 
Võisteldakse kehtivate rahvusvaheliste võistlusreeglite järgi. Võistkonnas M ja N. 
Võistlusdistantsiks on 500m, 6-se raskusastmega. Mõlema võistleja ajad liidetakse 
 
8. Male        PALA KOOL 
Võisteldakse kehtivate rahvusvaheliste võistlusreeglitega. Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. 
Mängitakse välkmalet, kus mõtlemisaega on mõlemal vastasel 5 minutit partii peale. Male algus 
enne kabet..  
 
 

http://www.envir.ee/et/harrastuspuugioigus


                

9. Kabe       PALA KOOL 
Võisteldakse kehtivate rahvusvaheliste võistlusreeglitega. Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. 
Mängitakse välkkabet, kus mõtlemisaega on mõlemal vastasel 5 minutit partii peale. Kabe algus 
pärast male lõppu. 

 
10. Korvpalli viskevõistlus    PALA KOOLI SAAL 
Võistkonda kuulub 1 M, 1 N ja 1 P või T. Võistkonna iga liige saab visata ette antud kolmest 
erinevast kohast 1 minuti jooksul, iga koht annab erineva arvut punkte 1, 2 või 3 punki tabatud 
viske korral. Kolme võistkonnaliikme punktid liidetakse. Võrdsete punktide korral otsutab lapse 
tulemus, edasi võrdse tulemus korral otsutab naise tulemus jne  
 
11. Mälumäng      PALA KOOLI AULA  
Võistkonda kuulub kuni 5 mängijat. Vastatakse 20 küsimusele, võrdsete punktide korral 
otsustavad paremuse lisaküsimus(ed). Teemaks varia 
 

VII PROTESTID JA MUUD SANKTSIOONID 
Protest esitatakse peakohtunikule, koos esitamisega tasutakse 50€, mis protesti rahuldamise 
korral tagastakse. Protesti lahendab peakohtunik koos alakohtuniku ja vajadusel võistkondade 
esindajatega. 
 

VIII  ÜLDVÕITJA SELGITAMINE 
Üldvõitja selgitamisel liidetakse kõikide alade kohapunktid.  
Võrdsete punktide korral on määravaks parem koht suusatamises.  
 

IX AUTASUSTAMINE 
Talimängude üldvõitjat autasustatakse talimängude rändkarikaga, II ja III koha võitnud 
võistkondi diplomiga. Kõigi alade kolme parimat võistlejat/võistkonda autasustatakse medali ja 
diplomiga. Võimalusel lisaauhinnad ning meened. 
 
X REGISTREERIMINE 
Võistlustest osavõtust palume teatada hiljemalt 5. veebruariks Peipsiääre Vallavalitsusse tel. 
53 046 113 või priit.allikivi@peipsivald.ee (Priit Allikivi). Võistluspäeva normaalseks kulgemiseks 
palume võistkonna võistlejate nimeline registreerimise lehe saata hiljemalt 13. veerbuar kell 
10:00, priit.allikivi@peipsivald.ee 
Täpsustavad nimelisi muudatusi saab teha 16. veebruari hommikul alates kella 9.00 
sekretariaadis. 
 

XI ÜLDISELT 
Sekretariaadiga suhtleb ainult võistkonna esindaja. Sekretariaat asub Pala koolimajas. 
Võistkondade esindajatele teatatakse talimängude ajakava veebruari teisel nädalal. 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, alla 16-aastase võistleja tervise eest 
vastutab lapsevanem. 
Alkoholijoobes võistlejaid võistlema ei lubata, peakohtunikul ja alakohtuniku on õigus kahtluse 
korral võistleja eemaldada. 
Informatsioon talimängude kohta asub kodulehel www.peipsiääresport.ee 
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