
 

 

 

  

MAASTIKUJOOKS 

JUHEND 

 
Võistluse toimumisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse spordivõistluste korraldamise juhendi 
põhimõtteid ning Terviseameti soovitusi:  

• Võistlustegevuse eel, ajal ning järel järgitakse inimeste hajutatuse reeglit  
• Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku 

piisknakkuse edasikandumist.  
• Haigusnähtudega isikute võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on 

õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.  
• Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.  
• Võistluse ajal isikud ei kogune gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks 

pärast võistlust territooriumile.  
• Võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, 

respiratoorse hügieeni) täitmisest.  
• Võistlejatele tagatakse võimalused käte desinfitseerimiseks. Käte 

desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. 
Desinfitseerimiskohtade juures on kätepesu piltjuhised.  

• Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.  
 
I EESMÄRK 
Elavdada koolispordielu ning üldharidusasutuste ühistegevust Peipsiääre vallas. Luua kooli 
õpilastele motivatsiooni võistkondlikuks spordiga tegelemiseks harrastajate tasemel. Erinevatel 
spordialadel osalejate väljaselgitamine ja nende tunnustamine. Andekate noorsportlaste 
varakult märkamine. 
 

II AEG JA KOHT 
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused maastikujooksus viiakse läbi teisipäeval 12. 
oktoober 2021 Pala terviserajal.  
Esimese jooksu start kell 11:00;  
võistluspäeva orienteeruv lõpp 13:00 
 

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE  
Peipsiääre valla koolispordi maastikujooksu meistrivõistluste ettevalmistamist ja korraldamist 
teostab korraldustoimkond koos Peipsiääre vallavalitsusega. Meistrivõistluste peakorraldaja on 
valla sporditööspetsialist Priit Allikivi. 
 



                

 
IV REGISTREERMINE JA OSAVÕTJAD 
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel maastikujooksus esitab kooli juhendaja kooli 
nimelise registreerimise lehe peakorraldajale eelmisel päeval e-maili teel ning vajadusel 
täpsustab 15 min enne esimese jooksu starti kohapeal.  
Meistrivõistlustest maastikujooksus on oodatud osa võtma kõik Peipsiääre valla 
üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilased.  
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused maastikujooksus toimuvad ning peetakse eraldi 
arvestust kuues erinevas võistlusklassis:  

• 1.-3. klass tütarlapsed 500m;  
• 1.-3. klass noormehed 500m;  
• 4.-6. klass tütarlapsed 500m;  
• 4.-6. klass noormehed 500m;  
• 7.-9. klass tütarlapsed 500m;  
• 7.-9. klass noormehed 1000m.  

 

V AUTASUSTAMINE 
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel maastikujooksus tunnustatakse iga võistlusklassi 
kolme parimat võistlejat diplomi ja medaliga. Võistlusklassis esikoha saavutanud võistlejat lisaks 
meenega.. 
 

VI ÜLDISELT 
Iga võistleja tervisliku seisundi eest vastutab Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel 
vastava kooli esindaja.  
Käesoleva võistluse administreerimiseks võistlustulemuste avalikustamiseks, on vajalik töödelda 
isiku nime, koolilist kuuluvust ning juhendajat. Töötlemise alla kuulub ka fotode ja muud isiku 
kohta koostatud visuaalsete ja audiovisuaalsete materjalide avalikustamine Peipsiääre valla 
paberkandjal, veebilehel ning sotsiaalmeedias. Eeltoodu hõlmab endas andmete edastamist 
kolmandatele isikutele (eelkõige võistluste korraldajad). 
Lisainfo: Peipsiääre valla sporditööspetsialist Priit Allikivi, priit.allikivi@peipsivald.ee / 53047113 

mailto:priit.allikivi@peipsivald.ee

