TARTUMAA 2019.A. TALIMÄNGUDE
JUHEND
I

EESMÄRK JA ÜLESANNE
Aidata kaasa sportliku tegevuse arengule Tartumaa omavalitsustes.
Pakkuda võistlemisvõimalust omavalitsuste ja nende territooriumil asuvate klubide ja firmade
võistkondadele.
Selgitada Tartumaa meistrid kavasolevatel spordialadel.

II

AEG JA KOHT
1.
2.
3.
4.

MALE
05.01.kell 11 Maleklubi, Turu 8
KABE
06.01.kell 11 Maleklubi, Turu 8
MÄLUMÄNG
16.01.kell 18 Ülenurme G raamatukogu
MURDMAASUUSATAMINE
23.01. kell 16 Lähte suusastaadion
5. LAUATENNIS
27.01.kell 11 Kõrveküla Põhikool
6. VÕRKPALL mehed 04.02. alates

erijuhend

7. UJUMINE
16.02. kl.10 Aura Veekeskus
8. KORVPALL mehed 17.03. alates
erijuhend

Registr.kl.10.30
Registr.kl.10.30

Registr.kl.10

maakonna ja linna spordisaalid
Registr.kuni 25.jaanuar
Kambja spordihoones
Registr.kuni 1.märts

9. KREEKA-ROOMA MAADLUS
10.03. kell 11 EMÜ SH maadlussaal
kaalumine kell 10.00-10.30
10. NAISTEMAADLUS 10.03. kell 11 EMÜ SH maadlussaal
kaalumine kell 10.00-10.30
11. SANGPOMMI 2-VÕISTLUS
15.03.kell 18 Kõrveküla spordihoone
kaalumine samas kell 17.00
III OSAVÕTJAD
Talimängudest kutsustakse osa võtma Tartumaa linnade ja valdade võistkondi ning nende
territooriumil asuvaid klubisid, koole, firmasid ja teisi ühendusi, kes teevad koostööd Tartumaa
Spordiliiduga. Registreerimisel palume esitada ülesandmisleht.
IV VÕISTLUSTE PROGRAMM JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
1. MALE
võistkonnas üks nais- ja kaks meesmängijat.
Mängitakse turniirisüsteemis.
Vooru kestvuseks on 1 tund
2. KABE
analoogne malega
3. MÄLUMÄNG
võistkonnas 4 võistlejat, toimub 2 vooru, 40+40 küsimust variast.
Lisaküsimused spordist. Küsimused on Eesti ajaloost ja tänapäevast.
Võidab vähem kohapunkte kogunud võistkond. Võrdsete punktide korral otsustab
II vooru tulemus.
Kohapunktid: I - 1, II - 2, III - 3, IV - 4 punkti, jne.
4. MURDMAASUUSATAMINE
võistkonna suurus piiramatu. Kavas
10 km meestele (1980.a.ja hiljem sünd) ja meesveteranidele (1970-79.a.sünd.)
5 km (1969.a. ja varem sünd.)
5 km naistele (1985.a.ja hiljem sünd.) ja naisveteranidele (1975-84.a.sünd.)
3 km (1974.a. ja varem sünd.)

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Halbade lumeolude tõttu võidakse distantse lühendada.
Võistkondliku paremuse selgitamisel annab esikoht igal ind.distantsil ja
vanusegrupis 80p., II k.-77p., III k.-75p., IV k.-73p., V k.-72p.,jne.
LAUATENNIS
Individuaal-võistkondlik võistlus meestele ja naistele.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 2 mees ja 1 naismängija
kohapunktid. Võistlussüsteem selgub kohapeal olenevalt osalejate arvust.
VÕRKPALL M
võistkonna suurus ei ole piiratud, autasustatakse kuni 12 mängijat.
Meeskonnad on jagatud liigadesse vastavalt sügismängude tulemustele
Sekitatakse Tartumaa meister.
UJUMINE
- võistkonna suurus piiramatu.
Võistkonna arvestusse läheb 7paremat tulemust.
Distantsid: 50 m vabalt (mehed ja naised)
200 m kompleksi (mehed ja naised)
Võistelda lubatakse ainult oma vanusegrupis. Punktiarvestus I- 21, II-19, III-18 p.,jne.
Ujumise vanusegrupid:
Noormehed ja neiud sünd.2003.a. ja hiljem
Naised: põhigrupp (2002-1985), NV I (1984-1975.a.sünd.), NV II (1974.a.ja varem sünd.)
Mehed: põhigrupp (2002-1980), MV I (1979-1970.a.sünd.), MV II (1969.a.ja varem sünd.)
KORVPALL M
võistkonna suurus ei ole piiratud, autasustatakse kuni 12 mängijat.
KREEKA-ROOMA MAADLUS
võistkonna suurus piiramatu. Arvesse läheb 6 paremat tagajärge.
Kohapunktid: 11, 9, 8, 7, jne.
Kehakaalud: 39-42, -46, -50, -54 -59, -66, - 71, -75, -80, -85, -98, -130 kg
Selgitatakse Tartumaa meister
NAISTEMAADLUS võistkonna suurus piiramatu. Arvesse läheb 4 paremat tagajärge.
Kohapunktid: 11, 9, 8, 7, jne.

Kehakaalud: 36-40, -44, -49, -53 -57, -62, - 68, -76 kg
Selgitatakse Tartumaa meister
11. SANGPOMMI 2-V
täiskasvanud võistlevad 24 kg sangpommiga, kehakaaludes
-63 ,-68, -73, -78, -85, -95, +95 kg
Noored (2001.a. ja hiljem sünd.) võistlevad 16 kg sangpommiga -75 ja +75 kg
Naised võistlevad 16 kg sangpommiga kehakaaludes -68 ja +68 kg
I koht kehakaalus annab 9 punkti, II k.-7punkti, III k.-6punkti, jne.
Võistkondliku paremuse selgitamisel liidetakse 4 võistleja kohapunktid.
Selgitatakse Tartumaa meister
Talimängude üldvõitja selgitamisel liidetakse 7 parema spordiala ja murdmaasuusatamise kohapunktid,
kusjuures kohapunkte antakse alljärgnevalt: I k.-20p., II k.-17p., III k.-15p., IV k.-14p., V k.-13p., jne.
Võrdsete punktide korral otsustab suusatamine.
Võrdsete punktide korral kabes ja males on määravaks: 1.võidetud matšide arv 2.omavaheline mäng
3.võidetud ja viigistatud matšide arv 4.suhe võitjasse.
V REGISTREERIMINE
Talimängude registreerimise tähtaeg on 05.jaanuar 2019.a.
Tartumaa Spordiliit
Vaksali 17 A 50410 Tartu
telefon
737 0999
info@tmsl.ee
e-post
Spordialade nimeline ülesandmine nädal enne võistlusala algust.
VI MAJANDAMINE
Osavõtumaks spordialadelt:
vähemalt 8 ala
korvpall
võrkpall
murdmaasuusatamine

500 €
200 €
200 €
100 €

1 võistkond
1 võistkond

ujumine
100 €
lauatennis
10 €
individuaalvõistleja
teised alad
50 €
Kui esinetakse ka teise võistkonnaga males, kabes maksab iga individuaaalvõistleja lisaks 5 €
Individuaaldistantsidest osavõtjale suusatamises on osavõtumaks 5 €
Omavalitsus, kes osaleb mingil spordialal kahe või enam võistkonnaga saab 25% soodust
2. või 3 võistkonna osavõtumaksult.
VII AUTASUSTAMINE
Tartumaa 2019.a. talimängude võitjat võistkonda autasustatakse üldvõitja ja spordialavõitja karikaga.
Kolme paremat võistkonda igal spordialal autasustatakse diplomite, medalite ja meenetega.
VIII ÜLDISELT
Kõik juhendis käsitlemata küsimused lahendatakse esindajate koosolekul või spordiala peakohtuniku poolt
võistluspaigas.
Protestid esitada spordiala peakohtunikule koos tagatismalksuga 70 €.
Protesti rahuldamisel tagatismaks tagastatakse.
Pallimängudes mängule mitteilmunud võistkond maksab vastasvõistkonna kulude katteks 25 € hüvitist

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

