ALGKLASSIDE OLÜMPIA.
J U H E N D
Mänge toetavad: Kultuurkapital, Haapsalu linn, Hasartmängumaksu Nõukogu,
Kastani Ostukeskus, Lääne Elu, EOK, SELVER.
Aeg ja koht.
Võistlused toimuvad 11.mail 2017. Haapsalu linna staadionil.
Programm.
Pendelteatejooks - osalevad klasside 10 liikmelised võistkonnad (5 tüdrukut ja 5
poissi)
400m jooks - 1 staadioni ring (individuaalvõistlus)
Kaugushüpe - individuaalvõistlus
Pallivise- individuaalvõistlus
Ajakava.
10.00 Eraldi üritus HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS juhend lõpus.
10.30 Mandaat spordihoones.
11.30 Rongkäik spordihoone eest staadionile, mängude avamine.
KOOLIDEL KAASA OMA KOOLI ATRIBUUTIKA (lipp, logo jne.)
11.45 Pendelteatejooks
12.00 Individuaalalad.
14.30 või 15.00 Autasustamine ja mängude lõpetamine.
Osalejad.
Osalevad koolide võistkonnad. Igas vanuseklassis on võistkonna suurus kuni 10
õpilast (5 poissi ja 5 tüdrukut).
Vanuseklassid:
3.klass- 01.09.2006.a. ja hiljem sündinud
2.klass -01.09.2007.a. ja hiljem sündinud
1.klass-01.09.2008.a. ja hiljem sündinud
koolidel, kellel ei jätku õpilasi ühe vanuseklassi jaoks võistlevad pendelteatejooksus
koondisena selles vanuseklassis, kui vana on võistkonna vanim laps.
NB! Igal koolil kaasa kaks õpetajat.
Autasustamine.
Pendelteatejooksus autasustatakse iga vanuseklassi 3 parimat võistkonda ja esikoha
võistkonna liikmeid diplomiga.
Individuaalalade 3 parimat poissi ja tüdrukut medali ning diplomiga.
Registreerimine.
Osaleda saavad koolid, kes on osalemisest teatanud 05.maiks kella 12.00-ks
telefonidel 47 33426 (spordikool) või 51 87748 Mati Seppi’le
Registreerimisel tuleb teatada ka mängudel osalevate laste arv vanuseklasside ja alade
kaupa.

Läänemaa Koolispordi Liit

Kutse Teatejooksule
Lugupeetud kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht, klassijuhataja, kooli direktor,
Neljapäeval, 11. mail toimub 25 linnas üle Eesti suur Teatejooks, kuhu on osalema oodatud
kõik 5.-9. klasside lapsed ja noored. Kutsume teie kooli õpilasi osalema!
Teatejooks toimub esmakordselt Muhus, Peetris, Tõrvas ja Viimsis. Lisaks joostakse Elvas,
Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Põlvas,
Pärnus, Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.
Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime kaotanud laste ravi. Jooksu idee on
anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, kus oluline pole võit, vaid
osavõtt ja teadvustamine, et kõik, kellele on liikumisvõime antud, peaksid seda kasutama. Liikumine
sõprade ja klassikaaslastega värskes õhus loob positiivse meeleolu ja kogemuse, ühtlasi on hea
võimalus õpetada noortele heategevuse tähtsust ning kaasata neid juba varakult heade tegude
tegemisse.
Sel aastal kogutakse Teatejooksuga annetusi 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamiseks.
Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud raske haiguse tagajärjel. Mats jooksis varem ise
Teatejooksul teiste laste aitamiseks, kuid kolm aastat tagasi seiskus ta süda. Ta elustati, ent kaotas
nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Mõlemad poisid vajavad tavapärasest suuremas mahus
taastusravi ning meie koos saame neid selles toetada.
Teatejooksuga kutsutakse üles helistama heategevuslikul telefoninumbril 900 7777. Ühe kõne hind
on 7 eurot, mis läheb annetusena laste ravi jaoks Haapsalu Neuroloogilises
Rehabilitatsioonikeskuses.
Kõigis linnades peetakse Teatejooks viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele. Iga kool
võib välja panna piiramatul arvul võistkondi, samuti võivad osaleda sõpruskondade võistkonnad.
Võistkonnas on kaheksa liiget, iga jooksja läbib 200-300 meetri pikkuse distantsi. Täpsemad
võistlusreeglid leiate Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee. Võitjaid välja ei selgitata, oluline on
osavõtt!
Teatejooksust osavõtt on osalevatele lastele tasuta. Lapsed saavad endale tänutäheks ja mälestuseks
jooksul osalemisest Teatejooksu särgid. Teatejooksule saab registreeruda kuni 24. aprillini
aadressile: teele.jurtom@haapsalulv.ee (registreerimisleht lisatud manusesse).
Haapsalus toimub Teatejooks 11. mail algusega kell 10.00 Haapsalu staadionil.
Kutsume Teie kooli õpilasi osalema!
Registreerimine kodulehel www.teatejooks.ee.
P.S. Korraldajalt saab soovi korral kooli üles panemiseks Teatejooksu tutvustava plakati.

