
PEIPSIÄÄRE VALLA KOOLIDE  
MINISPORDIPÄEV 2021 

 

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. 
• 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 koolide minispordipäev viiakse läbi 21. september 2021 Vara staadionil. 
Avamine ja spordialade algus kell 11:00, orienteeruv lõpp 13:15 
 
III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE  
Peipsiääre valla koolide minispordipäev ettevalmistamist ja korraldamist teostab 
korraldustoimkond koos Peipsiääre vallavalitsusega. Spordipäeva peakohtunik valla 
sporditööspetsialist Priit Allikivi. 
 
IV OSAVÕTJAD 
Peipsiääre valla koolide minispordipäevast on oodatud osa võtma kõik Peipsiääre valla 
üldhariduskoolide 8-liikmelised võistkonnad 4.-7. klassini. Kooli ühte võistkonda kuulub igast 
klassist 1 tütarlaps ja 1 noormees, kokku nelja klassi peale 4 tütarlast ja 4 noormeest. 
 
V PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA SPORDILALAD 
Minispordipäeval osalejad loositakse kohapeal 4 võistkonda. Võistkondliku paremusjärjestust 
spordipäeval välja ei selgitata, kuid sümboolse sportliku motivatsiooni hoidmiseks 
individuaalsetel spordialadel liidetakse iga võistkonna liikme vastava spordiala tulemus 



                

võistkonna üldisele tulemusele, mille tagajärjel selgub võistkonna lõplik kokkuvõtlik tulemus 
konkreetsel spordialal. 
Peipsiääre valla koolide minispordipäeval on kavas viis erinevat spordiala: 
Teatevõistlus       
Pallivise kaugusele 
Kaugushüpe hoota  
Visketäpsusvõistlus 
Ringteatejooks    
 
VI AUTASUSTAMINE 
Peipsiääre valla koolide minispordipäeval tunnustatakse kõiki osalejaid diplomi, medali ja 
erinevate meenetega.  
 
VII ÜLDISELT 
Iga võistleja tervisliku seisundi eest vastutab minispordipäeval 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). 
Lisainformatsioon: Peipsiääre valla Priit Allikivi, priit.allikivi@peipsivald.ee / 53047113 
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