TARTU VALLA TALIMÄNGUD 2021
JUHEND
I. Eesmärk:
Pakume Tartu valla elanikele, töötajatele ning nende pereliikmetele sportlikku meelelahutust, selgitame
välja tublimad sportlased ning võistkonnad talvel harrastatavatel spordialadel.
II. Aeg ja koht:

- I etapp - 13. veebruaril 2021 Lähtel, võistluspaigad avatud 10.00-12.30
Kavas: suusatamine, uisutamine, noolevise.
- II etapp – 13. märtsil 2021 algusega kell 10.00 Maarja-Magdaleena Põhikoolis
Kavas: koroona, laskmine, korvpall, kabe.
- III etapp - 27. märtsil 2021 algusega kell 10.00 Tabivere Põhikoolis
Kavas: kergejõustik, lauatennis, mälumäng
Registreerimine I etapil võistluspaigas (suusatamises suusamaja juures, uisutamises
uisuväljakul ja nooleviskes staadionil) Võistlema saab tulla vabalt valitud ajal.
Stardid avatud kella 10.00-12.30-ni.
Covid-19 käitumisjuhend: Välitingimustes spordivõistluste eel ja järel tuleb hoida teiste
osalejate ja korraldajatega kahemeetrilist vahet. Siseruumides tuleb kanda maske.

Registreerimine II ja III etapil toimub kohapeal kell 9.00-9.45.
III. Võistkonnad:
1. Tartu vallavalitsus ja vallavolikogu – esindaja Tarmo Raudsepp (56958663;
tarmo.raudsepp@tartuvald.ee) ja Jaanus Robi (56900747; jaanus.robi@tartuvald.ee)
2. Tabivere Põhikool – esindaja Rein Jõeveer (5286236; rein.joeveer@mail.ee)
3. Maarja-Magdaleena küla – esindaja Jaanika Ojakõiv (5138126; jaanika.ojakoiv@gmail.com)
4. Koogi Küla – esindaja Miko Täpsi (53796498; mikotapsi@gmail.com)
5. MTÜ Loomemõis - esindaja Eneli Kaasik (5257497; eneli.kaasik@kliinikum.ee)
6. OÜ SAME – esindaja Vahur Jurs (5116912; info@same.ee)
7. OÜ Baltic Connexions – esindaja Janno Pärnasalu (7766966; marju@balcon.ee)
8. Mayeri Industries AS – esindaja Kert Orusalu (7766700; mayeri@mayeri.eu)
9. Tabivere alevik – esindaja Lys Lepiksoo (53442288; lys@luua.ee)
10. Maarja-Magdaleena Põhikool – esindaja Lauri Naber (58100741; lauri.naber@gmail.com)
11. Tabivere lasteaed - esindaja Aune Sepp (53731507; lasteaed@tabivere.ee)
12. MTÜ Juula Küla Heaks- esindaja Katrin Kaalep (53424063; katrin@targatervis.ee)
13. Laeva küla –esindaja Markus Jõgi (53499669; mj.markusjogi@gmail.com)
14. Lähte Ühisgümnaasium – esindaja Rauno Laumets (55657094; rlaumets@gmail.com)
15. Tartu valla Spordikool – esindaja Agu Laas (5139304; spordikool@tartuvald.ee)
16. Vudila Mängumaa/Kaiavere küla – esindaja Priit Raudsepp (55697371;
(priitraudsepp80@gmail.com) ja Piret Kaljagin (55679991; piret@vudila.ee)
17. Tabivere Päästekomando – esindaja Imre Tõekalju (7736600; imre.toekalju@rescue.ee)
18. Kõrveküla Põhikool – esindaja Ott Toomsalu (53496120; ott@korve.edu.ee)
19. Raadi Lasteaed Ripsik – esindaja Paula Kuusik (53240889;paula.kuusik@ripsik.edu.ee)
IV. Spordialad:
I etapp 13. veebruaril kell 10.00-12.30 Lähte spordibaasid (suusarajad, uisuväli, staadion)
Programmis on järgmised alad:
1. Suusatamine.
Distantsi pikkused 0,5-2,5 km sõltuvalt vanuseklassidest, lumeoludest ja ilmastiku tingimustest.
Sõiduviis vaba.
2. Uisutamine. (Kui ilmastikuoludest sõltuvalt jääväljakul uisutada pole võimalik, siis viime läbi
tõukekelgutamise samadele vanuseklassidele ja punktide arvestamisega nagu suusatamises ja
uisutamises, võistluskelgud on olemas kohapeal)
Distantsi pikkused uisutamises noortel 125 m, täiskasvanutel 250 m. Uiske saab laenutada ka kohapeal.

Vanuseklassid suusatamises ja uisutamises:
Naised
Tütarlapsed 5-8
Tütarlapsed 9-11
Tütarlapsed 12-15
Neiud ja naised 16-39
Naisveteranid 40+

Mehed
Poisid 5-8
Poisid 9-11
Poisid 12-15
Noormehed ja mehed 16-49
Meesveteranid alates 50+

Võistkondlik arvestus suusatamises ja uisutamises:
Võistkondadel osavõtjate arv piiramatu, arvesse läheb 7 parema võistleja punktid, kusjuures I koht
vanuseklassis annab 15, II-13, III-11, 4. koht 10 jne. ning iga osavõtja 1 punkti. Võrdsete punktide
korral otsustab suurem võistlejate arv, nende võrdsuse korral paremate kohtade arv.
3. Noolevise.
Iga võistleja viskab märklehte viis viset. Võistlejate arv piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb
viie parema viskaja tulemused. Individuaalselt autasustatakse naisvõistlejaid eraldi.
II etapp 13. märtsil kell 10.00 Maarja-Magdaleena Põhikoolis.
Programmis on järgmised alad:
4. Kabe (mehed ja naised). Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid.
Kontrollaeg 10 minutit partiile.
5. Koroona (mehed ja naised) Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid.
Mängitakse kahe geimi võiduni.
6. Laskmine. Õhupüssi harjutus 5 lasku lamades asendist (2 proovilasku). Võistkondlik
paremusjärjestus selgitatakse 3 parema võistleja tagajärje summeerimise teel. Võrdsete silmade korral
otsustab parema võistleja koht. Individuaalselt autasustatakse nais võistlejaid eraldi.
7. Korvpall (mees- ja naiskonnad). Võistkonnas 3 mängijat, väljakul 2 mängijat. Mänguaeg meestel
10 min. , naistel 8 min. Vajadusel moodustatakse alagrupid.
NB !Samal ajal mitmel turniirisüsteemis toimuval alal (kabe, korvpall, koroona) võistelda ei saa, valik
tuleb teha ühele alale ja laskmisele.
Orienteeruv ajakava:
10.00 Kabe, koroona, korvpall
10.00-13.00 Laskmine
Autasustamine võimlas peale spordiala võistluse lõppemist
III etapp 27. märtsil kell 10.00 Tabivere Põhikoolis
8. Kergejõustik.
Võistkondadel võistlejate arv piiramatu, võistkondlikku arvestusse läheb 15 paremat tulemust.
Esikoht alal annab 12 punkti, teine 10, kolmas 9 jne. ning iga osavõtja 1 punkti. Võrdsete punktide
korral otsustab suurem osavõtjate arv, nende võrdsuse korral paremate kohtade arv.
Programmis on järgmised alad:
Tütarlapsed 5-8 aastased
Paigalt kaugushüpe
Ringijooks
Fortex viskevahendi vise
Tütarlapsed 9-11 aastased
Paigalt kaugushüpe
Ringijooks
Topispallitõuge (1 kg)
Tütarlapsed 12-15
Paigalt kaugushüpe
Ringijooks
Topispallitõuge (1 kg)
Neiud ja naised 16-39
Paigalt kaugushüpe
Topispallitõuge (2 kg)

Poisid 5-8 aastased
Paigalt kaugushüpe
Ringijooks
Fortex viskevahendi vise
Poisid 9-11 aastased
Paigalt kaugushüpe
Ringijooks
Topispallitõuge (1 kg)
Poisid 12-15
Paigalt kaugushüpe
Ringijooks
Topispallitõuge (2 kg)
Noormehed ja mehed 16-49
Paigalt kaugushüpe
Topispallitõuge (4 kg)

Klotsijooks
Naisveteranid 40+
Paigalt kaugushüpe
Topispalitõuge (2 kg)
Klotsijooks

Klotsijooks
Meesveteranid 50+
Paigalt kaugushüpe
Topispallitõuge (3 kg)
Klotsijooks

9. Lauatennis (mehed ja naised)
Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid. Mängud parem kolmest 11 punktini.
10. Mälumäng.
Mälumäng koosneb 30 küsimusest, 20 sporditeemalist ja 10 variast. Võistkonnas kuni 5 liiget.
Orienteeruv ajakava:
10.00 Kergejõustik, lauatennis (Spordihoones)
12.30 Mälumäng (Tabivere Põhikoolis)
14.00 Talimängude võitjate autasustamine (Tabivere Põhikooli aulas)
V. Paremusjärjestuse määramine võistkondade vahel:
Igal võistkonnal läheb arvesse suusatamine ning seitse paremat spordiala.
Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht suusatamises.
Võistkondlik alavõit annab 25, II koht-23, III koht-21, 4. koht -20 jne. punkti.
VI. Tulemuste arvestamine:
Lauamängudes (kabe, koroona, lauatennis) mehed ja naised - I koht-15, II-13, III-11, 4. koht-10
jne. ning iga osavõtja 1 punkti.
Igal võistkonnal läheb alal arvesse kolm kõige rohkem punkte kogunud mees- või nais võistlejat, selle
võrdsuse korral lähevad arvesse paremad kohad.
Korvpallis - meeskonnad ja naiskonnad. I koht-15, II koht-13, III koht-11 punkti, 4. koht - 10 ning
iga võistkond 1 punkti.
Korvpallis võib võistkond välja panna kokku kuni kolm mees- või naiskonda, võistkondlikku
arvestusse lähevad kaks kõige rohkem punkte kogunud mees- või naiskonda, selle võrdsuse korral
lähevad arvesse paremad kohad.
Kõikides laua- ja sportmängudes võistkonnale mitte arvesse minevad võistlejad ja võistkonnad hoiavad
punktikohad kinni.
Nendel spordialadel, kus vanuseklassid puuduvad ( kabe, lauatennis, tänavakorvpall, koroona, laskmine,
mälumäng, noolevise), võivad võistelda täiskasvanute aladel ka vastavat ettevalmistust omavad noored, kes on
nooremad kui 16 aastat.
VII. Autasustamine:
Igal alal autasustatakse kolme paremat mees- ja naisvõistlejat talimängude medali ja diplomiga. Alade
võitjaid võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga. Kokkuvõttes kolme paremat võistkonda
autasustatakse karikatega ja kuut paremat diplomiga.
VIII: Võistkondadesse kuulumine:
Tartu vallavalitsus ja vallavolikogu. Võistkonda kuuluvad Tartu vallavalitsuse liikmed ja ametnikud
ning nende pereliikmed, vallavolikogu liikmed ning nende pereliikmed.
Tabivere Põhikool. Võistkonda kuuluvad Tabivere Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende
pereliikmed.
Maarja-Magdaleena küla. Võistkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena küla elanikud ja töötajad ning
nende pereliikmed (välja arvatud Maarja-Põhikool)
Koogi küla. Võistkonda kuuluvad Koogi küla elanikud ning nende pereliikmed.
OÜ SAME. Võistkonda kuulub OÜ SAME töötajad ja nende pereliikmed.
OÜ Baltic Connexions. Võistkonda kuulub OÜ Baltic Connexions töötajad ja nende pereliikmed.
Mayery Industries AS. Võistkonda kuulub Mayeri Industries AS töötajad ja nende pereliikmed.
Vudila Mängumaa/Kaiavere küla. Võistkonda kuuluvad Vudila Mängumaa töötajad ning nende
pereliikmed ja Kaiavere küla elanikud ning nende pereliikmed.
MTÜ Juula Küla Heaks . Võistkonda kuuluvad MTÜ Juula Küla Heaks liikmed ning nende
pereliikmed.
MTÜ Loomemõis. Võistkonda kuuluvad MTÜ Loomemõis liikmed ning nende pereliikmed.

Tabivere alevik. Võistkonda kuuluvad Tabivere alevikus elavad või töötavad elanikud, kes ei kuulu
teistesse võistkondadesse ning nende pereliikmed.
Maarja-Magdaleena Põhikool. Võistkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetajad,
teenistujad ning nende pereliikmed.
Tabivere Lasteaed. Võistkonda kuuluvad Tabivere Lasteaia kasvatajad, töötajad ning nende
pereliikmed.
Laeva küla. Võistkonda kuuluvad Laeva külas elavad või töötavad elanikud ning nende pereliikmed.
Lähte Ühisgümnaasium .Võistkonda kuuluvad Lähte ÜG õpetajad, teenistujad ning nende
pereliikmed
Tartu valla Spordikool. Võistkonda kuuluvad spordikooli töötajad ja nende pereliikmed.
Pereliikmeks on abikaasa või elukaaslane ja nende lapsed.
Tabivere Päästekomando. Võistkonda kuuluvad Tabivere Päästekomando töötajad ning nende
pereliikmed.
Kõrveküla Põhikool. Võistkonda kuuluvad Kõrveküla Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende
pereliikmed.
Raadi Lasteaed Ripsik. Võistkonda kuuluvad Raadi Lasteaed Ripsik töötajad ning nende pereliikmed.
IX. Üldiselt: Vaidlusalused küsimused lahendab võistluste käigus peakohtunik.
Võistlused viib läbi Tartu valla Spordiklubi koostöös Tartu valla Spordikooliga.
Peakohtunik on Toomas Rosenberg
Info telefonil 5164623 või meilil: toomas.rosenberg@tartuvald.ee

