
III PEIPSIÄÄRE VALLA TALIMÄNGUD 2020 
 

JUHEND (välialade muudatused)  

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 1. veebruar 2010. 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 2005 a. ja hiljem sündinud  
T 2005 a. ja hiljem sündinud  
M 1981 – 2004.a  
N 1986 – 2004.a  

MV I 1971 – 1980.a  
NV I 1976 – 1985.a  
MV II 1970.a ja varem sündinud 
NV II  1975.a ja varem sündinud 

 
 

VI PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA SPORDILALAD 
Võistkondlikel aladel läheb arvestusse parima võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad 
võistkonnad ei hoia kaasnevad punkte kinni, võistlusala arvestuses autasustatakse vastavalt 
kohale. 
Individuaalaladel (suusatamine/kalapüük) läheb igast võistkonnast arvestusse parima võistleja 
tulemus. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohaga kaasnevad punktid kinni. 
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad/võistkonnad punkte järgmiselt: 
I koht - 20 punkti, II koht - 17 punkti, III koht - 15 punkti , 4. koht – 13 punkti, 5. koht – 12 punkti jne. 
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. 
 



                

NB!  LUMEPUUDUSEST SÕLTUVALT KAHE VÄLIALA ASENDUSED+ 
 KOLME ALA VÕISTLUSKIRJELDUSE MUUDATUSED 
 
1. Suusatamine => Maastikujooks    PALA STAADIONI ÜMBRUS 
Võisteldakse maastikul 500m ringil. Igast võistkonnast võistlevad T, P, N, M, NV I, MV I, NV II, MVII. 
Distantsid kõigil 500m. 

 
2. Tõukekelgutamine => Tõukerattasõit  PALA KOOLI ÜMBRUS 
Võistkonda kuulub 3 last 2005. a. ja hiljem sündinud, kellest vähemalt 1 on tüdruk. Oma kiiveri 
kasutamine sõidu ajal kohustuslik. Võistlusdistants aslfaltrajal 100m üks teatevahetus. 
 

3. Reesõit+vedu      PALA STAADION 
Võistkonnas 4 inimest (3 M + 1 N). Distants: regi vedada kolmnurkselt kulgevad rajal mööda 
muruala ümber tähiste ja tagasi üle finishijoone, aeg läheb kinni, kui viimane võistleja või regi on 
ületanud joone. Regi peab olema kontaktis maaga. 
Soovi korral 2 katset, parem läheb arvesse. Naastadega ja kontsadega jalanõude kasutamine 
keelatud. 
 
4. Teatetuubitamine     PALA RULARADA 
Võistkonda kuulub 3 last, kes on sündinud 2005. a. või hiljem, sugu ei ole määratud. Distants: 
tuubi peal olles rularaja ühest otsast alla ja teise otsa üles ning tagasi algusesse. Järgmine 
võistleja võib liikuda rajalt alla, kui istub tuubis. Iga võistleja sõidab alla kaks korda. Võistlus 
toimub aja peale ning aeg läheb kinni siis kui viimane võistleja koos tuubiga on ületanud 
lõpujoone. Võistlustuub korraldajate poolt. 
 
5. Kalapüük       ALATSKIVI JÄRV 
Võistkonnas 1 võistleja, üks M või N. Võistlus viiakse läbi Alatskivi järvel kehtivate 
kalastamiseeskirjade järgi. Võistlus toimub kaldalt, mõisltik on kasutada pikka õnge. 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. Discgolf       PALA DISCGOLFIPARK 
Võistkonda kuulub 1 mees ja 1 naine. Mängitakse kaks ringi 9 korviga discgolfi rajal. Võistkondliku 
paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse mõlema võistkonna liikme mehe ja  naise tulemused. 
 
7. Sulgpall       PALA KOOLI SAAL 
Võistkonda kuulub 2 naismängijat. Toimub rahvusvaheliste reeglite järgi Mängitakse kolmest 
geimist parem 11 punktini (kahe punkti vahega), geim lõpeb 14:14 seisul 15 punktiga (ühe punkti 
vahega). Iga geimi võit annab punkti,. Mängitakse turnriirisüsteemis, omavahel ühekorra läbi.  
 
8. Korvpall 3x3      PALA KOOLI SAAL 
Võistkonnas kuni 4 meest: kindlasti 3 korraga väljakul, lisaks soovi korral 1 varumängija. Toimub 
rahvusvaheliste reeglite järgi. Üks mäng kestab 10 minutit või 12 punktini. Võistlussüsteem selgub 
kohapeal. 
 
 



                

9. Sõudeergomeeter     PALA KOOLI SAAL 
Võisteldakse kehtivate rahvusvaheliste võistlusreeglite järgi. Võistkonnas M ja N. 
Võistlusdistantsiks on 500m, 6-se raskusastmega. Mõlema võistleja ajad liidetakse 
 
10. 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..  
 
11. 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. 

 
12. Minikorvpalli viskevõistlus    PALA KOOLI SAAL 
Võistkonda kuulub 3 last 2005. a. ja hiljem sündinud, kellest vähemalt 1 on tüdruk. Minikorvpalli 
viskevõistlus 30 sek jooksul minikorvi, punktide peale. Visked toimuvad ühe võistkonna liikmetele 
korraga. Paremusjärjestus selgitatakse saavutatud punktitulemuse alusel. 
 
13. 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 21. jaanuariks Peipsiääre Vallavalitsusse tel. 
53 046 113 või priit.allikivi@peipsivald.ee (Priit Allikivi). Võistluspäeva normaalseks kulgemiseks 
palume võistkonna võistlejate nimeline registreerimise lehe saata hiljemalt 29. jaanuar kell 
10:00, priit.allikivi@peipsivald.ee 
Täpsustavad nimelisi muudatusi saab teha 1. 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 


