
 

JUHEND 

 

I. EESMÄRK 

Elavdada ja populariseerida spordielu ja tervislikke eluviise Peipi järve äärsetes valdades ja 

kogukondades ning jätkata Peipsi Talimängude traditsiooni. 

 

II. AEG JA KOHT 
- 41. Peipsi Talimängud viiakse läbi 09 veebruaril 2019 aastal Mustvee Vallas Mustvee 

linnas. 

- Mandaat 09:30 ning mängude avamine 10:00-10:30  Mustvee Kultuurikeskuses 

- Lõpetamine orienteeruvalt 17:00 Mustvee Kultuurikeskuses 

 

III. JUHTIMINE JA KORRALDUS 

Talimängude korraldamist koordineerib Mustvee Valla Spordikeskus koos 

korraldustoimkonnaga ning Mustvee Vallavalitsusega. Mängude peakohtunik on Tiit 

Tammaru.   

 

IV. OSAVÕTJAD 
- Peipsi Talimängudest on oodatud osa võtma kõik Peipsi järve äärsed vallad: Mustvee vald, 

Alutaguse vald, Peipsiääre vald, Värska vald, Räpina vald, Tartu vald ja Kastre vald. 

- Mängudes on lubatud osa võtta ainult nimetatud valdade elanikel ja vallas registreeritud 

spordiklubi liikmetel.  

 

V. VÕISTLUSKLASSID 

Poisid (P) 2004 ja hiljem sündinud 

Tüdrukud (T) 2004 ja hiljem sündinud 

Mehed (M) 1980 – 2003 sündinud 

Naised (N) 1985 – 2003 sündinud 

Meesveteranid I (MV I) 1970 – 1979 sündinud 

Naisveteranid I (NV I) 1975 – 1985 sündinud 

Meesveteranid II (MV II)  1969 sündinud ja vanemad 

Naisveteranid II (NV II) 1974 sündinud ja vanemad 



 

 

VI. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 
- Võistkondlikel aladel võib iga osalev vald välja panna 1 võistkonna (Samas võib 

korraldajale registreerimisel teada anda soovist välja panna mitu võistkonda, kui avaneb 

võimalus seda soovi täita, siis annavad korraldajad sellest kohe teada peale 

registreerimise lõppu).  

- Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvutatakse võistkondade punkte alljärgnevalt: 

I koht- 10 punkti, II koht- 8 punkti, III koht- 6 punkti, 4 koht- 5 punkti, 5 koht- 4 punkti, 6 koht- 

3 punkti, 7 koht- 2 punkti. 

- Uisutamises tohib vanuseklassis võistelda piiramatu arv võistlejaid ning arvesse läheb igast 

vanuseklassist 2 võistleja tulemus. Võistlejad saavad kohapunkte uisutamise üldarvestusse 

järgmiselt: I koht- 30 punkti, II koht- 27 punkti, III koht- 25 punkti, 4 koht- 23 punkti, 5 koht- 

22 punkti jne. 

- Võistelda saab ainult oma vanuseklassis. 

- Naine ei saa asendada meesvõistlejat ega vastupidi. 

 

VII. VÕISTLUSALAD 
1) Võrkpall  

- Turniir peetakse Mustvee spordihoones 

- Eraldi turniir peetakse meeskondadele ning naiskondadele. 

- Võistkonnas peab korraga väljakul olema minimaalselt 2 veterani, kellest vähemalt üks 

peab kuuluma vanuseklassi (MV II, NV II). 

- Võistkonna maksimaalne suurus 10 mängijat. 

- Mängitakse 2 geimi, 15 punktini geimis kahe punktilise vahega.  

- Geimi võit annab 1 punkti. Loobumiskaotus -1 punkti.  

- Kahe või mitme võistkonna võrdsete punktide puhul: omavaheline mängu (mängude) 

geimipunktid, omavaheline mängu (mängude) punktid.    

- Muus osas mängitakse kehtivate rahvusvaheliste reeglite järgi. 

- Täpne võistlussüsteem selgub peale registreerimist. 

 

2) Rahvastepall  segavõistkondadele. 

- Turniir peetakse Mustvee Spordihoones. 

- Mängu alustavad 3 tüdrukut ja 3 poissi. 

 

- Võistkonnas võivad olla mängijad sünniaastatega 2007 ja nooremad (kaasas peab olema 

kehtiv õpilaspilet). 

- Võistkonna maksimaalne suurus 8 mängijat. 



 

- Ühe geimi pikkus on 4 minutit ja mängitakse kahe geimi võiduni. 

- Muus osas kehtivad Eesti Koolispordi Liidu 4-5 klasside rahvastepalli reeglid: 

https://koolisport.ee/index.php?id=spordialad&sports_id=14 

- Täpne võistlussüsteem selgub peale registreerimist. 

 

3) Lauatennis 

- Turniir peetakse Mustvee spordihoones. 

- Võistkonda kuulub 2 meest + 1 naine. 
- Täpne võistlussüsteem selgub peale registreerimist. 

 

4) Lumeraja vigursõit autoga 

- Võistkonna suurus 1 mees+ 1 naine 

- Täpne võistlussüteem selgub peale registreerimist. 

 

5) Mälumäng 

- Võistlus peetakse Mustvee Kultuurikeskuses. 

- Võistkonda kuulub 5 mängijat. 

- Mälumängu teemaks “varia” 

 

6) Teatevõistlus 

- Võistlus noortele (vt vanuseklasse). 

- Võistkonna moodustavad 3 poissi+ 3 tüdrukut. 

- Võistlus peetakse õues. 

 

7) Kalapüük 

- Võistlus peetakse Peipsi järvel. 

- Võistkonnas on 1 mees + 1 naine. 

- Võistlus viiakse läbi vastavalt kehtivatele kalastamiseeskirjadele.  

- Võistlejal peab olema kalastaja pilet.  

- Võitja selgitatakse püütud kalade suurema kogukaalu järgi. 

 

8) Uisutamine 

- Võistlus viiakse läbi Peipsi järve jääl. 

- Kehvade võistlustingimuste puhul võib distantse vähendada. 

- Igast võistkonnast võistlevad: T, P, N, M, NV I, MV I, NV II ja MV II. 

https://koolisport.ee/index.php?id=spordialad&sports_id=14


 

- Distantsid: M- 5 km, MV I, MV II, P, N- 3 km, NV I, NV II, T- 2 km. 

- Uisutamises tohib vanuseklassis võistelda piiramatu arv võistlejaid. 

- Võistlussüsteem selgub peale registreerimist. 

 

9) Juhtkonna võistlus 

- Võistkonna moodustavad 2 meest + 2 naist. 

- Võistkonna liikmed võivad olla valla volikogu liikmed, vallavalitsuse töötajad.  

- Vallavanema ja /või valla volikogu esimehe osalemine annab juhtkonna võistluse 

võistkonnale juurde 10 (+10) lisapunkti. 

- Võisteldakse 3-el alal.   

- Täpne format ja võistluskorraldus selgub peale registreerimist. 

 

VIII. PROTESTID 
- Kõik vaidlusalased küsimused püütakse lahendada kohapeal vastava ala vastutava 

kohtunikuga, kui see osutub võimatuks on võimalus esitada ametlik protest mängude 

peakohtunikule. 

- Protest esitatakse võistkonna ametliku esindaja poolt peakohtunikule kirjalikult. Koos 

protesti esitamisega tasutakse sularahas tagatisraha 50 eurot. Protesti rahuldamise 

korral tagatisraha tagastatakse.  

- Protesti lahendab mängude peakohtunik, vastava ala kohtunikega. 

 

IX. ÜLDVÕITJA SELGITAMINE 
- 41. Peipsi Talimängude kavas on 9 ala.  

- Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kõikide alade kohapunktid. 

- Võrdsete punktide korral saab määravaks juhtkonna võistluse tulemus. 

 

 

X. AUTASUSTAMINE 
- Üksikalade autasustamine viiakse läbi koheselt võistluspaigas, peale ala lõppu. 

- Võistkondlik autasustamine viiakse läbi peale Mustvee Kultuurikeskuses peale viimase ala  

lõppu. 

- Üksikalade kolme parimat võistlejat autasustatakse medalitega. 

- Võistkonna aladel autasusatakse lisaks võistkonna liikmetele kolme parimat võistkonda 

karikaga. 



 

- 41. Peipsi Talimängude üldjärjestuse kolme parimat võistkonda autasustatakse karikaga ja 

diplomiga. 

 

XI. REGISTREERIMINE 
- Oma osavõtust tuleb valdadel teatada hiljemalt 25 jaanuar 2019, Mustvee Valla 

Spordikeskuse meiliaadressile: spordihoone@mustvee.eu. Kontakt: Tiit Tammaru (53 62 

6995). 

- Registreerimisel palume edastada järgmine info: 

- alad millel kavatsetakse osaleda; 

- orienteeruv toitlustust vajavate inimeste arv. 

- Hiljemalt 04 veebruariks 2019, tuleks esitada nimeline ülesandmine alade kaupa, 

ülaltoodud meiliaadressile. Samaks kuupäevaks tuleb teatada ka sööjate arv. 

 

XII. MAJANDAMINE 
- Mängude korraldamisega seotud kulud, kannab Mustvee Vallavalitsus koos osavõtvate 

valdadega ja toetajatega. 

- Kui võetakse osa üksikutest aladest, siis on osavõtutasu 60 eurot alalt. 

- Kui võetakse osa 5 või enamast alast, siis on osavõtumaks 400 eurot. 

- Toidukorra maksumus 5 euri. Toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav vald. 

- Arve osavõtutasu ja toitlustamise summa tasumiseks esitab Mustvee vallavalitsus, peale 

nimelist registreerimist. 
 

XIII. ÜLDIST 
- Sekretariaadiga suhtleb ainult võistkonna esindaja. 

- Sekretariaat asub Mustvee Kultuurikeskuses 

- Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.  Alla 16 aastase võistleja tervise ja 

ohutuse eest vastutab lapsevanem või võistkonda saatev õpetaja/treener. 

- Vajadusel on korraldajatel õigus nõuda vanuse tuvastamist, selleks peab olema igal 

võistlejal kaasas pildiga iskut tõendav dokument, õpilastel õpilaspilet. 

- Alkoholi või narkojoobes isikuid võistlema ei lubata. Peakohtunikul või ala kohtunikul on 

vastava kahtluse korral õigus võistleja mängudelt eemaldada. 

- Kõik võistlusega seotud tulemused, fotod, videod jms avaldatakse Mustvee Spordikeskuse 

veebilehel ja muudes meediakanalites ning on avalikud. 

- Mängude ametlik veebileht on: http://www.spordikeskus.mustvee.eu 

- Täiendav info Mustvee Valla Spordikeskuse juhataja: Tiit Tammaru, 53 62 6995, 

spordihoone@mustvee.eu 

mailto:spordihoone@mustvee.eu
http://www.spordikeskus.mustvee.eu/
mailto:spordihoone@mustvee.eu


 

 

 

 

 

 

 


