
 

LÄÄNEMAA  XX TALIMÄNGUD 
 

JUHEND 
 

 
EESMÄRK 

Propageerida tervislikke füüsiliselt arendavaid eluviise ja süvendada maakonna 

elanikes sportlikke harjumusi. Selgitada välja paremad kavas olevatel aladel.  

 

AEG JA KOHT 

Talimängud toimuvad pühapäeval, 9. märtsil 2014. aastal. Taebla spordi- ja 

kultuurikeskuses. 

 

Talimängude mandaat 9. märtsil Taebla spordi- ja kultuurikeskuses kell 9.30 - 

10.00. Võistluste avamine kell 10. Võistluste lõpetamine algab orienteeruvalt kell 

16.  

 

REGISTREERIMINE   

Kõigi alade ülesandmine hiljemalt 17. veebruariks  2014.a. aadressile 

spordiliit@laanesport.ee  alljärgnevalt:    

 

a) millistel aladel osaletakse (arvuliselt) 

b) üldnimekiri osavõtjatest sünniaastatega (tuua mandaadis)  

 

Toitlustuse arv täpsustada 5.märtsiks! 

  

Mandaadis kinnitada korrektsed võistkondlikud ülesandmislehed (neljandik A4-

st suurus). Suusatamiseks (uisutamises) igale võistlejale eraldi kaart (ülal  vald   

ja vanusgrupp, siis nimi ja  tühjaks jääb alumine pool - see ka neljandik A4-st, 

veidi paksem paber). 

 

JUHTIMINE 

Talimängud korraldab Lääne Maakonna Spordiliit “Läänela”  koostöös Lääne-Nigula 

Vallavalitsuse ja MTÜ-ga Taebla spordi- ja kultuuriklubi Pallet. Võistluste 

peakohtunik on Mati Ristmägi 5014585, peasekretär Heikki Sool 5205204. 

 

OSAVÕTJAD 

Osa võivad võtta kõik Lääne maakonna omavalitsuste võistkonnad, kes on 

komplekteeritud antud omavalitsuse territooriumil elavatest või põhikohaga 

töötavatest elanikest. Sportlase vanus peab olema vähemalt 16 aastat (sündinud 1998). 

 

KAVASOLEVAD  ALAD  

1. Jooks (individuaalne)                             Juhan Lukk     53412016 

2. Lasketeatejooks                                      Juhan Lukk  

3.  Koroona               Alvar Kiisk   5187596    

4. Mälumäng               Indrek Salis 

5. Võrkpall               Mati Ristmägi             5014585 

           Mati Koorep   

mailto:spordiliit@laanesport.ee


6. Autode vigursõit                                      Kalle Kruusma  5292642 

7. Saalihoki                 Enn Kerge  5286016 

 

 

 

ÜLDVÕITJA  SELGITAMINE 

Mängude üldvõitja selgitamiseks liidetakse kõikide spordialade kohapunktid, 

kusjuures kohapunkte antakse järgnevalt: I koht- 13p, II koht – 11p, III koht – 10p. 

4.koht – 9p.jne. Suurem punktide summa määrab paremusjärjestuse.  

Vallavanem ja/või volikogu esimees peab osalema vähemalt ühel oma poolt valitud 

alal. Valla juhtkonna mitteosalemine toob - 2 punkti lõpptulemusest võistkonnale.  

Punktide võrdsuse korral on määravaks paremate kohtade arv. 

 

AUTASUSTAMINE 

1. Üldkokkuvõttes esimesele kolmele kohale tulnud omavalitsuse võistkondi 

autasustatakse karikaga. Iga omavalitsuse võistkond saab osavõtukarika.  

2. Spordiala võitnud võistkondi autasustatakse karikaga.  

3. Üksikutel spordialadel ja sportmängudes esimesele kolmele kohale tulnuid 

autasustatakse meenetega ja diplomiga.  

4. Autasustamist korraldab Spordiliit Läänela. 

 

MAJANDAMINE 

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse Spordiliit “Läänela” eelarvest, 

laekuvast osavõtumaksust ja Läänemaa Omavalitsuste liidu toetusest. Võistlejate 

lähetusega seoses olevad kulud kannab lähetav omavalitsus. 

NB! Osavõtumaks 140 eurot (võistkond) tasuda vastavalt esitatavale arvele hiljemalt 

5. märtsiks. Toitlustuse arve tasuda arvel märgitud tähtajaks.  

 

MUUD  

Kõik juhendis määratlemata küsimused ja laekuvad protestid lahendab võistluste 

peakohtunik.  Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja isiklikult. 

 

Toitlustamine Taebla spordi- ja kultuurikeskuses (supp, saiake, jook). Välialadel soe 

jook. Saalihoki toitlustus Paliveres. 

Avatud puhvet.  

 

Võistluste staap asub Taebla spordi- ja kultuurikeskuses.  

 

Talimängude lõpetamine ja autasustamine toimub orienteeruvalt kell 16 Taebla 

Spordi- ja kultuurikeskuses.  

 
Kogu operatiivne võistlusinfo edaspidi leitav www.laanesport.ee   
 

 

 

 

 

 

http://www.laanesport.ee/


ALADE JUHENDID  

 

1.KROSSIJOOKS 

Naised 700 m 

Mehed 1400 m 

 

Vanuseklassid:  

Naised  

1) kuni 1974 sündinud  

2) 1973 ja vanemad  

 

Mehed 

1) kuni 1969 sündinud   

2) 1968 sündinud ja vanemad 

 

Võistkonna suurus piiramatu. Võistkonnale annavad punkte kõik lõpetajad. 

Võistluskoht: Taebla Gümnaasiumi krossirada (start ja finiš kooli staadionil, rada 

ümber tiigi). 

 

 

2.LASKETEATEJOOKS 

 

2 MEEST + 2 NAIST   

Distantsi pikkus  u 200 m 

Võistluskoht: Taebla Gümnaasiumi krossirada (start ja finiš kooli staadionil, rada 

ümber tiigi).  

Relvad ala läbiviija poolt. Ala täpsemad reeglid hiljemalt 6. märtsiks. 

 

 

3.KOROONA   

Võistkonna suurus 2 meest + 1 naine. Võistlussüsteem pannakse paika peale 

registreerimist.  

VÕISTKONNAL KAASA VÕTTA ÜKS KOROONA MÄNGU KOMPLEKT. 

Võistluskoht – Taebla spordi- ja kultuurikeskus. 

 

4.MÄLUMÄNG  

Teemad: sport – 10 küsimust, varia – 10 küsimust. Paremusjärjestuse määrab suurem 

õigete vastuste arv. Võistkonnas 4 inimest.  

Võistluskoht – Taebla spordi- ja kultuurikeskus.  

  

5.VÕRKPALL 

Võistkonnas kuni 8 mängijat. Väljakul peab olema kolm nais- ja kolm meesmängijat. 

Võistlussüsteem pannakse paika peale registreerimist.  

Võistluskoht – Taebla spordi- ja kultuurikeskus, Taebla Gümnnaasiumi võimla 

(vastavalt ajakavale)  

 

6.SAALIHOKI 

Võistkonnas 10 mängijat. Väljakul korraga 4+1. Võistlussüsteem pannakse paika 

peale registreerimist. 

Võistluskoht -  Palivere võimla. 



 

7.AUTODE VIGURSÕIT    

Võistlejate arv maksimaalselt 3. Arvesse läheb kahe parema tulemus aegade 

summeerimise teel.  

Lubatud osaleda 2WD sõiduautodega (Esivedu või tagavedu). 

Kasutada tohib LE kohaseid naastrehve (piikrehv keelatud). 

Võistluskoht – Jäärajasõidu ärajäämisel toimub autode vigursõit Taeblas, Nigula 

kiriku juures.  

 

 

 


