,,Tähelepanu, Start!“Järvamaa etapp
Osavõtjad: 24-liikmelised võistkonnad koosseisus:
2.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
3.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
4.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
5.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)
Lubatud on nooremaid õpilasi kaasata vanematesse klassidesse. Võistluste käigus klassides
muudatusi ei lubata.
Süsteem:
Järvamaa alagrupis toimub kaks võistlust 31.01.2018a. Türi ÜG võimlas ja 15.03.2018a.
Pärnu Kuninga tõnava PK-s. Kahe etapi tulemused liidetakse ja selgitatakse alagrupi
paremad.
Alagruppides peetakse arvestust eraldi suurtele ja väikestele koolidele (2.-5.kl.õpilaste arv
kuni 96). Osalejate soovil võib eelmise aasta võitjaid paigutada eraldi alagruppidesse (soovist
anda teada EKSL sekretariaati). Alagrupi paremad suurte ja väikeste koolide arvestuses
pääsevad poolfinaali. Finaalis võistlevad kõik koolid omavahel, kuid punktiarvestus toimub
eraldi suurtele ja väikestele koolidele. EKSL võib teha muudatusi poolfinaalidesse ja finaali
pääsevate suurte ja väikeste koolide arvus (võttes aluseks alagruppides osalenud suurte ja
väikeste koolide arvud jne)
Alagruppides korraldatakse spordisaalis kombineeritud teatevõistlusi 16-liikmelistele
võistkondadele (2T + 2P igast klassist). Võistluste juhendi ja kava koostavad alagruppi
kuuluvate koolide õpetajad. Alagrupis on kavas 3 teatevõistlust, milledest läheb arvesse kõigi
kolme teatevõistluse kohapunktid. Teatevõistlused näidatakse ette kohapeal ja seejärel antakse
võistlejatele harjutamisaeg. Koolide paremusjärjestus selgitatakse kohapunktide
summeerimise teel. I koht-1p., II koht-2p., III koht-3p….. jne. Punktide võrdsuse korral
määrab paremuse kõrgemate kohtade arv (arvesse lähevad kõik 3 teatevõistlust). Nende
võrdsuse korral viimase, eelviimase jne. jooksu tulemus.
ÜLDISED JUHISED:
 Võistlejad ei tohi ümber ajada stardi ja pöördetähiseid
 Startides ja lõpetades peab post jääma võistleja parema käe poole (vahendid antakse
üle ühelt poolt posti ning võistlust alustatakse teiselt poolt posti)
 Kui harjutus ei nõua pöördetähise juures vahendi üleandmist ja harjutuses pole
konkreetselt öeldud kust poolt tuleb liikuda võib ümber pöördetähise liikuda vabalt
valitud suunal.
 Iga eksimus mida koheselt ei parandata annab 2 lisasekundit. Suuremate vigade puhul
lisandub 10 lisasekundit ja selle vajaduse otsustavad kohtunikud. ,,Kohe parandamine“
tähendab seda, et võistleja ei ole asunud rajal järgmise tegevuse juurde.





Vahendid, mida võistleja oma kohale ei pannud, paneb tagasi kohtunik. Kohalt
nihkunud vahendid viga kaasa ei too.
Kaasa võistleb 16 õpilast. Õpilaste võistlusjärjekord on vaba.
Viimasel võistlejal on seljas vest ja tema jookseb teatevõistluse lõpus vahendiga üle
joone.
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