
LÄÄNEMAA 10. FIRMADEVAHELISED KARIKAVÕISTLUSED 2014 JUHEND 

 

Osaleda võivad kõik Läänemaal tegutsevad ettevõtted, asutused või ühtse tegevusega end 

määratlenud ühendused. Kõik võistlejad peavad olema antud ettevõtte töötajad või 

kuuluma määratletud ühendusse. Väiksemad ettevõtted/ühendused võivad moodustada 

teise sarnasega ühise võistkonna. Lisaks võivad osaleda individuaalvõistlejad ainult 

individuaalarvestuses.  

Võisteldakse 15 spordialal. Selgitatakse välja parimad võistkonnad ning 

individuaalvõistlejad naiste ja meeste arvestuses (ka veteranid). Võistlus toimub 

ajavahemikul veebruar-oktoober. 

Suvepuhkus alates 15. juunist kuni 03. septembrini. Võistlused toimuvad üldjuhul 

kolmapäeviti algusega 18.00-19.00 (sõltuvalt alast). Erandiks on maastikuvibu, lendgolf ja 

golf, mis toimuvad nädalavahetustel. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja 

sportliku ettevalmistuse eest. 

ALADE KALENDER 

1. Suusatamine/ujumine 26. veebruar, alates kell 18.00 

2. Lauatennis 04-05. märts (mehed 04. märts 19.00; naised 05. märts 19.30) 

3. Ujumine/suusatamine 12. märts, alates kell 18.00 

4. Siseorienteerumine 02. aprill, kell 18.00 

5. Bowling 23. aprill, alates kell 18.00 

6. Maastikuvibu 9-11. mai 

7. Sõudmine 21. mai, alates kell 18.00 

8. Kergejõustik 28. mai, kell 19.00 

9. Petank 10. juuni, kell 18.00 

10. Korvpallivisked 10. juuni, kell 18.00 

11. Lendgolf 15. juuni, alates kell 12.00 

12. Jalgrattakross 3. september, alates kell 18.00 

13. Golf 13-14. september 

14. Laskmine 01. oktoober, alates kell 18.00 

15. Sulgpall 7-8. oktoober, kell 18.00 (mehed 07. oktoober;  naised  08. oktoober) 

Lõpetamine 17. oktoober 

 



ÜLDVÕITJA SELGITAMINE 

Võisteldakse 15 alal eraldi võistkondlikus ja individuaalarvestuses. Mehed ja naised 

võistlevad eraldi gruppides. 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse 11-l parimal spordialal 

saadud punktid. Punktid vastavalt 1 koht 20 punkti, 2 koht 18 punkti, 3 koht 17 punkti ja 

edasi iga järgnev koht 1 punkt vähem. Punktide võrdsuse korral otsustab suurem 

esikohtade arv, selle võrdsuse korral teiste kohtade arv. Iga spordiala võistkondade 

paremusjärjestus selgitatakse meeste ja naiste poolt saavutatud punktide summeerimisel, 

kusjuures sarjas osaleva individuaalvõistleja poolt alal saavutatud punktid jäävad välja 

võistkondade paremusjärjestuse väljaselgitamisel aluseks võetavas võistlejate 

paremusjärjestuses. Iga võistkond saab igale alale võistlema panna kuni 5 võistlejat, kes 

lähevad võistkondlikku arvestusse. Nende võistlejate nimed fikseeritakse enne iga 

spordiala selle läbiviija juures. Punkte toovad võistkonnale 3 parimat tulemust. Lisaks võib 

iga võistkond täiendavalt registreerida alale võistlejaid, kelle tulemus läheb arvesse ainult 

individuaalarvestuses. 

Individuaalarvestuse paremusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse 11 spordialal saadud 

punktid. Punktid vastavalt 1 koht 50 punkti, 2 koht 47 punkti, 3 koht 45 punkti ja edasi iga 

järgnev koht 1 punkt vähem. Punktide võrdsuse korral otsustab suurem esikohtade arv, 

selle võrdsuse korral teiste kohtade arv. Eraldi peetakse arvestust seenioridele N50+ ja 

M50+ (sünd. 1964 ja varem) vanuseklassis. 

AUTASUSTAMINE 

Üldkokkuvõttes autasustatakse kolme parimat võistkonda diplomi ja karikaga. 

Inviduaalarvestuses saavad auhinna ja diplomi 3 paremat naist ja meest ning 3 parimat 

nais- ning meesseeniori. Igal spordialal saavad esimesed 3 meest ja naist medali, lisaks 

antakse medal parimale mees- ja naisseeniorile. Üldvõitjate autasutamine ja hooaja pidulik 

lõpetamine toimub 17.oktoobril 2014.a. Vahekokkuvõtete tegemine toimub ka suvel enne 

suvepuhkusele jäämist. 

MAJANDAMINE 

Kõikide võistlejate osalemise ja korraldusega seotud kulud kannavad osalevad 

võistkonnad. Osavõtumaks 300.-€ tagab firma osavõtu kõigist aladest kuni 5 võistlejaga. 

Lisavõistlejate eest tuleb tasuda eraldi osavõtumaks, mille suurus sõltub vastava spordiala 

läbiviimise kuludest. Ainult individuaalvõistleja osavõtutasu kogu sarja kohta on 75€. 

Osavõtumaks sisaldab spordibaaside rendi, kohtunike tasu, medalid, karikad, 

korralduskulud. Osavõtumaks peab olema tasutud hiljemalt enne teist osaletavat ala. 

Osaleda sooviv võistkond võib ka hooaja jooksul liituda sarjaga, tasudes osavõtumaksu. 

REGISTREERIMINE 
 

Võistluse korraldab Lääne maakonna spordiliit LÄÄNELA. Peakohtunik Ailar Ladva 

5073289. Osalejate registreerimine meilile aladva@hot.ee. Eelregistreerimine aladele 

toimub sõlvuvalt spordialast 1-2 päeva enne võistluse toimumist. Registreerimisel on vaja 

märkida ka võistleja sünniaasta. 

 

mailto:aladva@hot.ee


SPORDIALADE JUHENDID 

SUUSASPRINT: Haapsalu staadion. N 700 m, M 1400 m. Võistkonna arvestusse läheb 3 

paremat tulemust. Kohtunik Alar Källe 5171730. Lisavõistleja hind 2€ 

 

LAUATENNIS: Wiedamanni SH. Võisteldakse nais- ja meesüksikmängus. Võistkonna 

arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Heikki Sool 5205204. Lisavõistleja hind 3€ 

 

UJUMINE: Haapsalu Veekeskus. Nii naised kui mehed ujuvad 50m oma valitud stiilis. 

Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik  selgumisel. Lisavõistleja hind 

3€ 

 

SISEORIENTEERUMINE: Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik  

selgumisel.  Lisavõistleja hind 3€ 

 

BOWLING: Vanalinna Bowling. Võitja selgitakse kahe viskevooru punktide 

summeerimisel. Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Arvi Nebokat 

5058929. Lisavõistleja hind 5€ 

 

MAASTIKUVIBU: Kullamaa viburada. Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. 

Kohtunik Anne Tuulik. Lisavõistleja hind 12€ 

 

SÕUDMINE: Paralepa rand. Distantsi pikkus meestel ~80m, naistel ~50m. Võistkonna 

arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Heiki Noot. Lisavõistleja hind 2€ 

 

KERGEJÕUSTIK: Haapsalu staadion. Võisteldakse kuni 3 alal: hoota kaugushüpe, 

kuulitõuge ning jooks 400m naistele ja 800m meestele. Paremus 2 ala kohapunktide 

summeerimisel. Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Kaja Ladva 

53478585. Lisavõistleja hind 2€ 

 

PETANK: Haapsalu staadion. Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik 

Alar Källe 5171730. Lisavõistleja hind 2€ 

 

KORVPALLIVISKED: Võistlus algab 1m kauguselt korvirõngast. Kes tabab (3 katset), 

jätkab 2m kauguselt jne. Paremusjärjestus selgub korvirõngast jõutud kauguse järgi. 

Võistlus algab kõigil korraga. Võistkonna arvesse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik 

selgumisel. Lisavõistleja hind 2€ 

 

LENDGOLF: Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskus. Võistkonna arvestusse läheb 3 

paremat tulemust. Kohtunik  selgumisel. Lisavõistleja hind 3€ 

 

JALGRATTAKROSS: Paralepa seeneplats. Distants kuni 5 km. Võistkonna arvestusse 

läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Jaan Saviir  5026247. Lisavõistleja hind 2€ 

 

GOLF: Ridala golfirada. Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Tõnu 

Merilo 5250261. Lisavõistleja hind 12€ 

 

LASKMINE: Spordihalli lasketiir. Lastakse kümme lasku lamades. Võistkonna arvestusse 

läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Mati Seppi 5271473. Lisavõistleja hind 3EUR 

 



SULGPALL: Kutsehariduskeskuse spordisaal. Võisteldakse nais- ja meesüksikmängus. 

Võistkonna arvestusse läheb 3 paremat tulemust. Kohtunik Knud Jessen. Lisavõistleja 4€ 


