
 

41. PEIPSI TALIMÄNGUD 
 
 
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 9.märtsil 2019 aastal Räpina vallas Põlvamaal. 

Mandaat 9:00 Räpina Ühisgümnaasiumis ning mängude avamine 9:30 Räpina Ühisgümnaasiumi 

ees, 

Lõpetamine orienteeruvalt 16:30 Räpina Ühisgümnaasiumis. 

 

III  JUHTIMINE JA KORRALDUS 

Talimängude korraldamist koordineerib Räpina Spordiklubi koostöös Räpina Vallavalitsuse, 

Põlva Maakonna Spordiliidu ja korraldustoimkonnaga.  

Mängude peakohtunik on Kurmet Karsna. 

REGISTREERIMISEST JA ILMASTIKUOLUDEST SÕLTUVALT ON 

KORRALDAJAL ÕIGUS TEHA JUHENDIS ja AJAKAVAS MUUDATUSI! 

 

IV  OSAVÕTJAD 

Peipsi Talimängudest on oodatud osa võtma kõik Peipsi järve äärsed vallad: Mustvee vald, 

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

 

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

spordiklubi liikmetel. 

 
 

V VANUSEKLASSID 

T / P 12 2007 ja hiljem sündinud 

T / P 14 2005 – 2006 

N  1985 – 2004 

N35  1975 - 1984 

N45  1974 ja varem sündinud 

M  1980 - 2004 

M40  1970 - 1979 

M50  1969 ja varem sündinud   

 

 

VI KAVASOLEVAD VÕISTLUSALAD 

 

SUUSATAMINE 

Võisteldakse vabatehnikas, suusaringi pikkus 1,1km. Võistlejate arv  piiramata. Võistelda saab 

ainult oma vanuseklassis. 

 

T/P 12, T/P14, N45  – 1 ring 

N, N35, M50 – 2 ringi 

M, M40 – 4 ringi 



 

Võistkondlikku paremusjärjestusse läheb 20 tulemust, ehk igast vanuseklassis 2 paremat 

tulemust. Arvesse mitte minevad võistlejad hoiavad koha ja punktid kinni.  

 

Punktide arvestus: I koht 30 punkti, II koht 27 punkti, III koht 25 punkti, IV koht 24 punkti jne. 

Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade arv. 

 

TEATESUUSATAMINE 

Võistkonnas 10 liiget, st igast vanuseklassis üks võistleja. 

Võistlusjärjestus: P12 - T12 – P14 – T14 – N45 – N35 – N – M50 – M40 – M. 

Võistkondliku paremusjärjestuse määrab võistkonna poolt saavutatud koguaeg. 

 

MALE 

Võistkonnas kaks liiget, 1 naine ja 1 mees. 

Võsitlussüsteem selgub peale osalejate registreerimist. 

 

LAUATENNIS 

Võistkonnas on 3 liiget, 1 naine ja 2 meest. Vanusepiiranguta 

Mängitakse võiduks vajaliku kolme punktini. Mängude järjekord: 

1. mäng M – M 

2. mäng M – M 

3. mäng N – N 

4. mäng segapaarismäng 

5. mäng M paarismäng 

 

Võrdse arvu punktide korral kahe võistkonna vahel otsustab omavaheline mäng. Kolme ja enama 

võistkonna võrdsete punktide korral arvestatakse omavaheliste mängude punkte, omavaheliste 

mängude geimide vahet, üldist geimide vahet. 

 

KORVPALL 3on3 

Võistkonnas 5 liiget, väljakul 3 meest, kelledest üks peab kuuluma veteranide vanuseklassi (1979 

ja varem sündinud). Mängijate vanus – 2000 ja varem sündinud. 

Mängitakse nn tänavakorvpalli reeglitega.  

Võistlussüsteem selgub pärast võistkondade registreerimist. 

 

SEGAVÕRKPALL NOORTELE 

Osalejate vanus 2005 ja hiljem sündinud.Võistkonnas 7 liiget, väljakul 2T + 3P, kelledest üks 

peab kuuluma T/P12 vanuseklassi.  

Võistlussüsteem selgub pärast võistkondade registreerimist 

 

RAHVASTREPALL NAISTELE 

Võistkonnas 6 liiget, väljakul 5+1. Osalejate vanus -  2000 ja varem sündinud. 

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

Võistlussüsteem selgub pärast võistkondade registreerimist 

 

LUMERAJASÕIT 

Võistkonna suurus 1 mees ja1 naine. 

Iga võistkond sõidab oma autoga. 

Täpne võistlussüteem selgub peale registreerimist. 



 

JUHTKONNAVÕISTLUS 

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. Juhtkonnavõistluse juhend antakse teada mandaadis. 

 

MÄLUMÄNG 

Võistkonda kuulub 5 mängijat. 

Võistlus peetakse Räpina Ühisgümnaasiumis. 

Vastatakse 20 küsimusele, teemaks “varia”, Võrdsete punktide korral otsustavad paremuse 

lisaküsimused.  

 

VII  ÜLDVÕITJA SELGITAMINE 

Mängudel on kavas 10 ala, mis kõik lähevad arvesse. 

Punktide arvestus: I koht igal alal annab 20 punkti, II koht 17, III koht 15, IV 14 p. jne. 

Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade arv, selle võrdsuse korral suusatamise 

tulemus. 

 

Võistkondlikel aladel võib iga osalev vald välja panna 2 võistkonda Arvesse mitte minevad 

võistkonnad hoiavad kinni koha, punkte kinni ei hoia. 

 

Naine ei saa asendada meesvõistlejat ega vastupidi. 

 

VIII PROTESTID 

Kõik vaidlusalased küsimused lahendatakse kohapeal vastava ala vastutava kohtuniku ja 

asjaosalistega. 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 koos vastava ala kohtunikega. 

 

IX AUTASUSTAMINE 

Üksikalade autasustamine viiakse läbi koheselt võistluspaigas, peale ala lõppu. 

Mälumängu, suusatamise võistkondlik ja talimängude üldise paremusjärjetuse autasustamine 

toimub Räpina Ühisgümnaasium võimlas peale viimase ala lõppu. 

 

Üksikalade kolme parimat võistlejat autasustatakse medalitega. 

Võistkonna aladel autasusatakse kolme parimat võistkonda karikatega, kolme parima võistkonna 

liikmeid medalitega.  

 

41. Peipsi Talimängude üldjärjestuse kolme parimat võistkonda autasustatakse karika ja 

diplomiga. Tänudiplom kõikidele osalevate omavalitsusted esindustele. 

 

Meene kõikidele osalejatele. 

 

 



X  REGISTREERIMINE 

Oma osavõtust tuleb valdadel teatada hiljemalt 19.veebruariks 2019  e-posti aadressil: 

spordiklubi@rapina.ee , võistluste peakohtunik Kurmet Karsna, tel 5220434. 

Registreerimisel palume edastada järgmine info: 

* alad, millel kavatsetakse osaleda; 

* orienteeruv toitlustust vajavate inimeste arv. 

 

Täpne sööjate arv teatada esmaspäevaks, 4.märtsiks. 

Hiljemalt 7.märtsiks 2019 esitada registreerimislehel nimeline ülesandmine alade kaupa 

meiliaadressile  spordiklubi@rapina.ee           Mandaadis täpsustused.  

 

 

XI MAJANDAMINE 

Mängude korraldamisega seotud kulud kannavad Räpina Vallavalitsus ja Räpina Spordiklubi 

koos osavõtvate valdade 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 3.50 euri. Toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav vald. 

 

Arve osavõtutasu ja toitlustamise summa tasumiseks esitab Räpina Spordiklubi, peale nimelist 

registreerimist. 

 

XII ÜLDISELT 

 

Mandaat ja korraldustoimkond asuvad Räpina Ühisgümnaasiumis.  

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. 

 

Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku 

avaldada enda tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja 

videomaterjali ürituse propageerimiseks 

 

 

Täiendav info : Kurmet Karsna, tel 5220434, e-post -  spordiklubi@rapina.ee 
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41. PEIPSI TALIMÄNGUD 
 

Räpinas, 

9.märtsil 2019.a. 

 

 

AJAKAVA 
Orienteeruv 

 

9.00  Mandaat      Räpina ÜG 

 

9.30  41.Peipsi TALIMÄNGUDE AVAMINE  Räpina ÜG ees 

 

10.00  Suusatamine     Virgestusrajal 

  

    Male      Räpina ÜG 

 

11.30  Teatesuusatamine    Virgestusrajal 

 

    Lauatennis     Räpina ÜG 

 

12.15  Naiste rahvastepall    Räpina KAK võimla 

 

    Noorte segavõrkpall    Räpina ÜG võimla 

 

    Meeste korvpall 3on3    Räpina ÜG võimla 

 

12.30  Lumerajasõit     Raigla küla, Räpina vald 

 

13.00 – 15.00 Lõunasöök jooksvalt ilma alade toimumist katkestamata Räpina ÜG sööklas 

 

13.00  Juhtkonnavõistlus    Räpina ÜG 

 

15.30  Mälumäng     Räpina ÜG 

 

16.30  41.Peipsi TALIMÄNGUDE LÕPETAMINE  Räpina ÜG võimlas 

 

 

 

REGISTREERIMISEST JA ILMASTIKUOLUDEST SÕLTUVALT ON 

KORRALDAJAL ÕIGUS TEHA JUHENDIS ja AJAKAVAS MUUDATUSI! 
 

 

 

 

 

 

 


