IV PEIPSIÄÄRE VALLA TALIMÄNGUD 2021
JUHEND
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste
korraldamise piirangud“ ning selle korralduse muutmise 30.01.2021 korraldusest nr 48, lubatakse
alates 03. veebruarist 2021 spordivõistlustel toimuda kindlatel tingimustel. Viiruse ulatusliku leviku
tõkestamiseks ning ennetamiseks toimuvad IV Peipsiääre valla Talimängude 2021 võistlusalad
ainult välitingimustes alljärgnevaid juhiseid järgides:
❖ pealtvaatajad ei ole lubatud;
❖ võistlejad on kohustatud viiruse leviku ennetamiseks hoidma üksteisega ohutut
vahemaad ja vältida tuleb omavahelisi kokkupuuteid, välditakse kätlemist, kallistamist ja
muid ebavajalikke otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist;
❖ võistlejad peavad konkreetse võistlusala eel ja järel kandma maski;
❖ siseruume on lubatud kasutada ainult, tualeti või riietus- ja pesuruumide kasutamiseks
ning võistkonna esindajal üksinda sekretariaadi külastamiseks;
Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või
juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid
olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
❖ riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% täituvusest. Ruumi täituvust
arvestatakse riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on nagide arv;
❖ oluline on jälgida kätehügieeni - võimaluse korral siseruumides pestakse käsi voolava
sooja vee ja seebiga ja/või välitingimustes kasutatakse desinfitseerimisvahendit;
❖ haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine
keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku
puutunud isik või isikud ära saata.

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 6. märts 2021. aastal Palal, staadionil 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.

Palun erilist tähelepanu pöörata COVID-19 viiruse leviku tõkestamise ning ennetamise juhiste
järgmisele!

V VÕISTLUSKLASSID
P

2006 a. ja hiljem sündinud

T

2006 a. ja hiljem sündinud

M

1982 – 2005.a

N

1987 – 2005.a

MS I

1972 – 1981.a

NS I

1977 – 1986.a

MS II

19701a ja varem sündinud

NS II

1976.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 kolm 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, NS I, MS I, NS II, MS II.
Distantsid sõltuvad võistluspaiga lumeoludest.
Esialgu on planeeritud 5km – M; 3km – N, MS I, MS II, P; 2km – T, NS I, NS II..

2. Tõukekelgutamine

PALA STAADION

Võistkonda kuulub 3 last 2006. 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. Teatetuubitamine

PALA SUUSARADA

Võistkonda kuulub 3 last, kes on sündinud 2006. a. või hiljem, sugu ei ole määratud. Distants:
tuubi peal olles mäest alla ümber tähise ja tuubi vedades tagasi üles mäkke ja vahetusalas
toimub võistleja vahetus, Iga võistleja sõidab mäest alla ja veab tuubi üles ühe korra. Võistlus
toimub aja peale ning aeg läheb kinni siis kui viimase võistleja tuub on ületanud lõpujoone.
Võistlustuubid korraldajate poo.

5. Kalapüük

PEIPSI JÄRV

Võistkonnas 1 võistleja, üks M või N. Võistlus viiakse läbi Peipsi järve jääl kehtivate
kalastamiseeskirjade järgi. Võistlejal peab olema kalastaja pilet. Võitja selgitatakse püütud kalade
suurema kogukaalu järgi.
Harrastuspüügi võimaluste ja tasude kohta saab täpsemat infot aadressilt:
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/harrastuspuuk/harrastuspuugioigus

6. Discgolf

PALA DISCGOLFIPARK

Võistkonda kuulub 1 mees ja 1 naine. Mängitakse üks ring 9 korviga discgolfi rajal. Võistkondliku
paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse mõlema võistkonna liikme mehe ja naise ühe ringi
tulemused.

7. Teatesuusatamine

PALA SUUSARADA

Võistkonda kuulub 3 naist ja 3 meest sõltumata vanuseklassist. Teatevahetuse sõidujärjekord on
M, N, M, N, M, N. Iga võistleja läbib oma teatevahetuses 1km ringi. Teatevahetus peab toimuma
läbi kehakontakti.

8. Uisutamine

PALA LIUVÄLJAK

Võistkonnas 3 võistlejat. Vanus ja sugu pole määratud. Iga võistleja läbib uisuslaalomi,
teatevahetus peab toimuma läbi kehakontakti. Võistlus toimub aja peale ning aeg läheb kinni siis
kui viimane võistleja on ületanud lõpujoone.

9. Kettavedu

PALA STAADION

Võistkonnas M ja N. Võistlusel tuleb viis erinevat kettaraskust 5kg, 10kg, 15kg, 20kg ja 25kg viia
ühekaupa punktist A, punkti B ning vastupidi ehk kettad tuleb viia tagasi stardijoone taha. Võistlus
toimub aja peale ning konkreetse võistleja aeg läheb kinni siis kui viimane kettaraskus on
asetatud stardijoone taha tagasi. Kettaraskuste järjekord vedamisel on vaba. Punkti B viidud
viimane kettaraskust ei tohi tagasi stardijoone taha viia esimesena. Võistlusdistantsiks on 2x20m.
Mõlema võistleja ajad liidetakse.

10. Välikiirmälumäng

PALA STAADION

Võistkonda kuulub 2 mängijat. Vastatakse 4x5=20 küsimusele. Viiele küsimusele korraga
vastamine toimub ette antud aja jooksul ning samal ajal liikudes. 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 25. 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 3. märts kell 12:00,
priit.allikivi@peipsivald.ee
Täpsustavad nimelisi muudatusi saab teha 6. märtsi hommikul alates kella 9.00 sekretariaadis.

XI ÜLDISELT
Sekretariaadiga suhtleb ainult võistkonna esindaja. Sekretariaat asub Pala koolimaja sööklas.
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

