Jõgevamaa XIV suvemängude juhend.
I Eesmärk:
1. hoogustada spordiliikumist
2. selgitada välja sportlikumad vallad ja linnad

II Aeg ja koht:
Jõgevamaa XIV suvemängud toimuvad 07.juunil 2008.a. Tormas.

III Juhtimine ja korraldamine:
Jõgevamaa XIV suvemängude üldjuhtimist teostab JSL “Kalju” koos Torma
vallavalitsusega ja Spordiklubi Torma Sport

IV Osavõtjad:
Jõgevamaa XIV suvemängudest kutsutakse osa võtma kõik Jõgevamaa vallad ja
linnad. Võistkonnad võib komplekteerida oma valla või linna territooriumil elavatest
või põhikohaga töötavatest võistlejatest ja nende 1994.a. ja varem sündinud õppivatest
lastest ning oma valla või linna territooriumil üldhariduslikes- ja kutsekoolides
1994.a. ja varem sündinud õppivatest õpilastest

V Võistlusalad ja tulemuste arvestamine:
1. Kergejõustik:
Võistlusalad: 100 m , 800 m ( N ), 1500 m ( M ), kaugus, kuul ( M-7 kg, MV-I 6 kg,
MV-II 5 kg, N- 4 kg, NV-3 kg ), pendelteatejooks (4N+4M).
Võistkondlikku arvestusse läheb 15 paremat individuaal kohta ja teatejooks
topeltpunktidega. Punktid- I koht-31, II-29, III-28 jne. punkti.
Vanuseklassid:
N
1994-1974.a. sündinud
M
1994-1969.a. sündinud
NV-I 1973- 1954
MV-I 1968- 1949
NV-II 1953.a. ja varem sündinud
MV-II 1948.a. ja varem sündinud

2. Meeste jalgpall:
Võistkonna suurus 7 +3 .

3. Meeste tänavakorvpallis maakonna meistrivõistlused:
Võistkonna suurus 3 + 1.

4. Naiste tänavakorvpall:
Võistkonna suurus 3 + 1

5. Meeste rannavõrkpall:
Võistkonna suurus 3+1 mängijat. .

6. Naiste rannavõrkpall:
Võistkonna suurus 3+1 mängijat.
Omavalitsuste üldparemusjärjestusse läheb ühelt sportmängult (rannavõrkpall,
jalgpall, tänavakorvpall) mitte rohkem, kui kaks võistkonda ja teised
võistkonnad hoiavad punkte kinni.
.

7. Jalgratta maastikusõit 10 km M ja 10 km N :
Kohustuslik kanda kiivrit. Arvestust peetakse neljas vanuseklassis( noored on 1992.a.
ja hiljem sündinud ning 1991.a. ja varem sündinud võistlevad meeste ja naiste
klassis). Võistkondlikku arvestusse läheb 7 paremat tulemust. Punktid
vanuseklassides- I koht-51, II-49, III-47 jne. punkti.

8. Petanque : Võistkond on kolme liikmeline
9.Jõumehe kolmevõistlus:
Võistkondlikku arvestusse läheb kahe parema võistleja kohapunktid, nende võrdsuse
korral otsustab parem individuaalne koht.

10. Juhtide mitmevõistlus:
( kõik Eesti vabariigi ajal ja praegu töötavad linnapead, vallavanemad, volikogu
esimehed ja linna- ja vallasekretärid ).
11. Paarismäng tennises:

VI Üldparemusjärjestuse määramine:
Üldparemusjärjestus määratakse seitsme parema sportmängu (võrkpall, jalgpall,
korvpall) võistkonna või spordiala punktide summeerimisel, kusjuures punkte annab
I koht –13, II-12 punkti jne. Punktide summale lisatakse iga juhi ( linnapead,
vallavanemad, volikogu esimehed ja linna- ja vallasekretärid ) võistlemise eest üks
punkt ja maksimaalselt kolm punkti. Võrdse punktisumma korral määrab paremuse
kergejõustikus saavutatud koht.

VII Autasustamine:
Kolme paremat omavalitsust autasustatakse karika ja diplomiga. Parimat väikest
omavalitsust ( elanikke alla 2000 ) autasustatakse karika ja diplomiga. Iga ala kolme
paremat autasustatakse medali ja diplomiga.

VIII Majandamine:
Võistlused korraldab Spordiklubi Torma Sport ning võistluskulud tasub Jõgevamaa
Omavalitsuste Liit 25 000.- ulatuses.
Lähetuskulude ja toitlustamise eest tasuvad osalejad.

IX Registreerimine:
Eelregistreerimine 30.maiks.2008.a. ( osavõtjate arv ja spordialad ) Aarne Neimann
telefonil 5202235 või e-postile tormaspordihoone@hot.ee
Tehniline registreerimine toimub võistluspäeval Torma rahvamajas 9.00-9.45, kus
tuleb esitada spordialade kaupa trükitud ülesandmislehed ja võistlejakaardid
kergejõustikus.
Lõunasöök 50 krooni, mis sisaldab praadi, mahla, leiba.
Sööjate arv teatada Aarne Neimannile 5202235 hiljemalt 30. maiks.
Arve esitab Torma Vallavalitsus teie nõudmisel.

X Üldist:
Info:
Peakohtunik Aarne Neimann, telefon 5202235 .
JSL “Kalju” Uno Valdmets, telefon 5150477 ;
Kõik vaidlused võistluspaigas lahendavad spordialade vanemkohtunikud koos
peakohtunikuga ja JSL “Kalju” esindajaga.
Jõgevamaa Spordiliit “Kalju”

