46. VÕRTSJÄRVE SUVEMÄNGUD
JUHEND
I Eesmärk ja ülesanne.
1. Jätkata 1969. a. alustatud traditsioonilist kultuuri- ja spordiüritust ning kaasata selles
osalema seitsme Võrtsjärve-äärse valla inimesi lastest pensionärideni.
2. Edendada inimestes tervet ellusuhtumist.
3. Selgitada paremusjärjestus programmis olevatel võistlusaladel.
4. Hoida Võrtsjärvega piirnevate valdade ühistegevuse traditsioone.
II Aeg ja koht.
5. 46. Võrtsjärve suvemängud toimuvad Tarvastu valla korraldusel 04. juunil 2017. a
Viljandimaal Mustla alevikus ja Soe külas
Mandaat kell 10.00 – 10.50 Tarvastu Gümnaasiumis, kogunemine kell 10.50 Tarvastu
Gümnaasiumi hoovis, mängude avamine kell 11.00 Mustla laululaval.
III Juhtimine ja korraldamine.
6. Mängude ettevalmistamist ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Tarvastu Vallavalitsus,
kusjuures nõuandva häälega osalevad mängude korraldamisel ka Võrtsjärvega piirnevate
valdade vallavanemad.
7. Mängud viiakse läbi Tarvastu Vallavalitsuse poolt moodustatud korraldustoimkonnaga.
IV Osavõtjad.
8. 46. Võrtsjärve suvemängudele kutsutakse kõiki Võrtsjärve-äärsete valdade (Põdrala,
Kolga-Jaani, Rõngu, Puka, Tarvastu, Viljandi ja Rannu) võistkondi.
9. Võistkondi võib moodustada vabalt.
10. Võistlejal on õigus osaleda mitmel spordialal, kui seda võimaldab ajakava.
11. Igal võistlejal on õigus osaleda ainult ühe valla võistkonnas.
V Registreerimine.
12. Võistelda saavad ainult esindajate poolt registreeritud võistlejad (eraldi lehtedel
võistlusalade ja võistkondade kaupa).
13. Vallavanema poolt kinnitatud registreerimislehel peab olema võistlusala nimetus, võistleja

nimi, sünniaasta ja vastavalt juhendile vanuseklass.
Kergejõustikus tuleb esitada korrektselt täidetud võistlejakaart iga ala ja võistleja kohta eraldi.
VI Võrtsjärve 46. suvemängude programm
1. Kalapüük
2. Pendelteatejooks
3. Kergejõustik
4. Segavõrkpall
5. Meeste tänavakorvpall
6. Naiste tänavakorvpall
7. Discgolf
8. Sangpomm
9. Laste minijalgpall
10. Petank
11. Stend“ ... vald Võrtsjärve mängudel“
12. Vallajuhtide mitmevõistlus
13. Kanuuvõistlus
14. Täispuhutav takistusrada lastele
15. Mälumäng
16. Palkidest pargipingi valmistamine
17. Mängude lõpetamine
VII Võistlusalade juhend
1. Kalapüük – kell 7.30 kogunemine Tarvastu paisjärve ääres. Algus kell 8.00
Võistkonnas 2 võistlejat.
Iga võistleja kasutab ühte ilma kettata käsiõnge.
Võistlusaeg on 2 tundi. Elussööta kasutada ei tohi.
Paremusjärjestus määratakse punktide alusel (1 kala = 1 punkt, 10 grammi = 1 punkt).
Võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse suurem kala.
2. Pendelteatejooks – kell 11.30 Tarvastu gümnaasiumi staadion
Võistkonna suurus 12 liiget (6 meessoost + 6 naissoost võistlejat).
Osalevad: 1.vahetus tüdruk ja poiss s.a 2008 ja noorem,
2.vahetus tüdruk ja poiss s.a.2004-2007,
3.vahetus neiu ja noormees s.a.2003-2000,
4.vahetus- naine ja mees s.a 1983-1999 naine, 1978-1999 mees
5.vahetus nais- ja meesveteran I s.a 1973-1982 naine,1968-1977 mees,
6. vahetus nais- ja meesveteran II s.a 1972+ naine, 1967+ mees.
Pendelteatejooks muruväljakul ilma naelkingadeta ja jalgpallisaabasteta.
Jooks toimub vaheldumisi, alustab tüdruk, lõpetab meesveteran

3. Kergejõustik – kell 12.00 – 14.30 Tarvastu gümnaasiumi staadion
Noormehed
2000a ja nooremad
100 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge (6 kg)
1500m jooks

Mehed
1978-1999
100 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge (7 kg)
1500m jooks

I Meesveteranid
1968-1977
100 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge(7 kg)
1500m jooks

II Meesveteranid
1967 ja vanemad
60 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge (6 kg)
1500m jooks

Neiud
2000a ja nooremad
100 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge (3 kg)

Naised
1983-1999
100 m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge (4 kg)

I Naisveteranid
1973-1982,
100m jooks
kaugushüpe
kuulitõuge (4 kg) )

II Naisveteranid
1972 ja vanemad
60 m jooks
kaugushüpe

800m jooks

800m jooks

800m jooks

kuulitõuge (3 kg)
800m jooks

Võistkonna suurus ei ole piiratud.
4. Segavõrkpall – kell 12.00 Tarvastu gümnaasiumi võimla
Võistkonna suurus 8 liiget,4 meest, 4 naist, 3+3 platsil
Igal vallal on õigus osaleda turniiril ühe võistkonnaga.
Võistlus toimub võrkpalli reeglite järgi.
Erandid reeglites:
- juhul kui naismängija suunab palli ükskõik millisel reeglite pärasel viisil vastase
väljakupoolele, siis meesmängija ei tohi seda palli ühe puutega tagasi suunata hetkel kui
pall asub veel ründealas ja kõrgemal võrgu ülemisest äärest. Reegli eiramisel saab
punkti vastasvõistkond;
- vahetusi tohib teha ainult mees-mehe ja naine-naise vastu;
- hüppelt serv ei ole lubatud. Kaasaarvatud hüppelt planeeriv serv;
Turniiri läbiviimise kord ja -süsteem selgub võistluspäeval.
5. Meeste tänavakorvpall – kell 12.00 Mustla Lustaid
Võistkonnas 4 liiget (korraga platsil 3 liiget).
Igal vallal on õigus osaleda ühe meeskonnaga.
Võistlus toimub tänavakorvpalli reeglite järgi.
Turniiri läbiviimise kord ja -süsteem selgub võistluspäeval.
6. Naiste tänavakorvpall – kell 12.00 Mustla Lustaid
Võistkonnas 4 liiget (platsil 3 mängijat)
Igal vallal on õigus osaleda ühe naiskonnaga.
Võistlus toimub tänavakorvpalli reeglite järgi.
Turniiri läbiviimise kord ja -süsteem selgub võistluspäeval.
7. Discgolf - kogunemine kell 11.50 Tarvastu Gümnaasiumi juures. Algus kell 12.00.
Võistkond 4 liikmeline.
Turniiri toimub Mustla discgolfirajal.

Kõik võistlejad mängivad 2 ringi, millel on 14 korvi.
Võistlus on individuaalne ja võistkondlik.
Võistkondliku arvestusse lähevad kõikide mängijate tulemused.
8. Sangpomm – kell 12.00 Tarvastu Gümnaasiumi staadion
Naisvõistlejal pomm kaaluga 16 kg või 12 kg (16 kg kofitsent 2x), meesvõistlejal pomm
kaaluga 32 kg või 24 kg (32 kg kofitsent 2x).
Sangpommi rebimine ühe käega. Iga reeglipärane tõste annab ühe punkti. Võistlussoorituse
ajal on lubatud ainult üks kord käe vahetus (sellel ajal ei tohi raskust maha asetada).
Punktideks loetakse mõlema käe tõsted kokku.Võistlus on individuaalne ja kordade arvu
peale.
9. Laste minijalgpall – kell 12.00 Soe jalgpallistaadion
Võistkonnas on kuni 10 last (korraga väljakul 6+1 mängijat), kes on sündinud 2008.a ja
hiljem.
Võistkonnad loositakse 2 alagruppi, loosimine toimub võistluspaigas. Võitjad selgitatakse
finaalis, mis toimub 2 alagrupi võitjate vahel. Alagrupis 2. koha saavutanud võistkonnad
kohtuvad 3-4. koha mängus.
10. Petank – kell 12.00 Tarvastu Gümnaasiumi staadion
Võistkond 3 liikmeline, milles vähemalt 1 naine.
Igat valda esindab üks võistkond.
Mängitakse turniirisüsteemis, kõik kõigiga, mängu pikkus 9 punktini.
Võrdsete punktide korral otsustab paremuse üldine punktide suhe (võidetud ja kaotatud
punktide suhe). Selle võrdsuse korral kahe võistkonna vahel läheb arvesse omavaheline mäng.
Kolme ja enama võistkonna vahel selgitatakse kohad täpsusvisete lisavõistlusel, millest
võtavad osa kõik võistkonna liikmed (igal üks vise).
11. Stend-reklaamtahvel „Minu vald Võrtsjärve mängudel“ Mustla laululava
Iga vald võtab kaasa eelnevalt ettevalmistatud materjalid ja mõtted stendi valmistamiseks
teemal „…vald Võrtsjärve mängudel“. Stendi vineerist põhi on mõõtudes 200 x 100cm.
Valdade stende ei seata paremusjärjestusse.
12. Vallajuhtide mitmevõistlus – kell 14.00 Tarvastu Gümnaasiumi ümbruses
Võistkonnas 2 liiget.
Osalemisõigus on vallavanemal ja vallavolikogu esimehel.
Võistluse läbiviimise kord ja alad selguvad võistluspäeval.
13. Kanuuvõistlus – kell 12.00 Tarvastu paisjärv
Võistkonnas 2 liiget (mees ja naine).
Start kaldalt ca 30 m jooksuga kanuuni, edasi aerutades jõel ümber sillaposti ja tagasi (200 m)
ja kaldal uuesti joostes lõppu.
14. Täispuhutav takistusrada lastele – kell 15.00 Tarvastu Gümnaasiumi ümbruses
Võistkonnas 6 last sünniaasta 2008 ja nooremad.
Takistusrada läbitakse teatevõistlusena aja peale.

15. Mälumäng – kell 16.00 Mustla laululaval
Võistkonnas 5 liiget. Võistluse teemad: Võrtsjärv, Eesti minevik ja tänapäev, Võrtsjärve
mängud, kultuur, sport, varia.
Esitatakse 25 küsimust, küsimused koostab Enn Kauber.
Lisaküsimused ainult esikolmiku paremusjärjestuse määramisel.
16. Palkidest pargipingi valmistamine – kell 12.00 Mustla laululaval
Võistlus on individuaalne. Ühele inimesele on 1,5 palki, mille läbimõõt on 250 mm ja pikkus
3 m ja 1,5 m (saetakse kohapeal). Valmistada on vaja palkidest pargipink kuni kolmele
inimesele. Võistlejal on kaasas isiklikud töövahendid, mille liik ja kogus ei ole piiritletud va
nõue, et kõik võimalikud ühendusdetailid peavad olema puidust. Hele tõrvaõli ja õlitamise
pintslid viimistlemiseks on kohapeal olemas.
Võistluse kohtunik annab enne võistluse algust teada pingi üldkuju … kõik muu jääb
võistlejate loominguks.
Aega töö teostamiseks on 3,5 tundi. Valminud tööde puhul hinnatakse loodussõbralikkust,
praktilisust, kujunduslikku originaalsust.
Valminud pargipingid jäävad Tarvastu valda.
VIII Autasustamine.
Spordialadel ja sportmängudes I, II, ja III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse medali ja
meenega orienteeruvalt ca 30 min peale ala lõppemist.
IX Majandamine.
Mängude korraldamisega seotud kulud kaetakse mängudest osavõtvate valdade poolt.
Osavõtutasu suurus on igal vallal 640 EUR
Osavõtjaid toitlustatakse mängude päeval varem tellitud ja tasutud kohtade arvu alusel.
Toitlustamine toimub Suislepa mõisa ees kell 13.00 - 16.00.
Toidukorra maksumus on 3.00 €
Toitlustamist vajavate osavõtjate arv teatatakse hiljemalt 31. mail kella 14.00ks 2017. a tel
43 51 817 või e-post: maive.feldmann@tarvastu.ee.
Üldist.
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kõik juhendis määratlemata küsimused
lahendavad korraldajad, võistluspaigas vanemkohtunik ja peakohtunik ning korralduskogu.
Korraldajad paluvad kinni pidada ausa mängu reeglitest ja kehtestatud vanusepiirangutest.
Reeglite rikkumise ilmnemise korral võistleja või võistkonna tulemus tühistatakse.
Protesti esitamise õigus on ainult vallavanematel.
Avatseremooniale kaasa võtta valla lipp ja silt.
Mängude peakorraldaja Maive Feldmann (43 51 817)
Peakohtunik (sport) Tarmo Arak (52 78 113)
Informatsioon: Maive Feldmann tel 43 51 817; e-mail maive.feldmann@tarvastu.ee,
vallasekretär tel: 43 51 812; e-mail: tarvastu@tarvastu.ee,.
Infot Mustla ja Tarvastu valla kohta leiate www.tarvastu.ee

Võistlusjärjekord
1. Rannu vald
2. Põdrala vald
3. Rõngu vald
4. Puka vald
5. Kolga-Jaani
6. Viljandi vald
7. Tarvastu vald

