56. PÄRNUMAA SUVEMÄNGUDE JUHEND 2018
EESMÄRK
 Propageerida sporti ja tervislikku eluviisi. Elanikkonnale võistlusvõimaluste loomine,
liikumisharjumuste kujundamine ning vaba aja sihipärane tervislik sisustamine.
 Selgitada Pärnumaa suvemängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel.
 Selgitada Pärnumaa meistrid kergejõustikus ja naiste rannavõrkpallis.
1. AEG JA KOHT
Jrk

Kuupäev

Koht

Kellaaeg

1. Jooksukross

22.05

Niidupark, Pärnu

Start kell 18.45

2. Orienteerumine

24.05

Kilingi-Nõmme

Start kell 17.00

3. Täpsuskütt

26.05

Lauri karjäär

9.00 – 14.00

26.05
23.05

K-Nõmme staadion
Pärnu rannastaadion

Kell 9.30
Kell 9.30

27.05

K-Nõmme spordihoone

10.00

02.-03.06

Pärnu rand

10.00

7. Juhtkonnavõistlus

26.05

Lauri karjäär

14.00

8. Petank

26.05

Kilingi-Nõmme

10.00

9. Poiste jalgpall

25.05

K-Nõmme staadion

10.00

10. Pärnumaa vägilane

26.05

K-Nõmme staadion

15.00

Discgolf
11.
koolinoored
täiskasvanud

11.05
27.05

Kilingi-Nõmme rada
Kilingi-Nõmme rada

10.00
14.00

12. Jalgrattakross

23.05

Saarde valla terviserada

18.00

4.

Spordiala

Kergejõustik
täiskasvanud
koolinoored

5. Sulgpall
6. Rannavõrkpall

Suvemängude lõpetamine 2 või 3. juunil Pärnu rannas (peale võrkpalli võistlust).
2. OSAVÕTJAD
Suvemängudel osalevad võistkondlikult Pärnumaa KOV või osavallad.
Osavõtuhuvilistel pöörduda julgelt oma piirkonna esindaja poole.
Lääneranna vald
Põhja Pärnumaa vald
Saarde vald
Häädemeeste vald
Tori vald

Ann Meriste-White
Martin Sempelson
Anne-Mai Tammeleht
Toivo Tallo
Aire Kallas Maddison
Agris Juhkov

56569057
5171838
53005663
53326785
53585406
59151898

annmeriste@gmail.com

martin.sempelson@pparnumaa.ee
spordikeskus@pparnumaa.ee
toivo@sksaarde.ee

Pärnu linn
Pärnu AUDRU
Pärnu PAIKUSE

Maarja Tammai
Maarja Tammai

53314192
53314192

Roland Simanis

55578651

aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
agris.juhkov@torivald.ee
maarja.tammai@parnu.ee
maarja.tammai@parnu.ee
roland.simanis@paikuse.ee

Kihnu vald

Veera Leas

5186819

veera.leas@gmail.com

Sama aasta tali - ja suvemängudel ei ole võistlejatel lubatud esindada erinevaid võistkondi.
3. PROGRAMM JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
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3.1. JOOKSUKROSS
Jooksukross toimub koos Pärnu aastajooksuga (suvemängude arvestuses igal üks individuaalne
distants). Võistkonna suurus on piiramatu, kusjuures arvesse läheb 30 paremat individuaalset
tulemust. Individuaalne I koht on 51, II koht 49, III koht 48 jne. Viimased kohad 1 punkt. Arvesse
mitteminevad võistlejad hoiavad kohapunkte kinni.
Võistlejate eelregistreerimine teostada selleks saadetud osavõtjakaardile, mis tuleb prindituna
võistluspaigas esitada sekretariaadile.
Numbrite väljastamine ja muudatuste tegemine võistluspaigas kell 17.00 – 18.15.
Jrk Vanuseklass

Sünniaeg

Distants

Stardi aeg

1.

P/T U 16

2003 ja hiljem

1500 m

Start kell 18.45

2.

P/T U 18

2001 - 2002

1500 m

jooksvalt

3.

Naised,

1984 - 2000

1500 m

4.

NV I
NV II

1974 - 1983
1973 ja varem

1500 m
500 m

5.

Mehed

1979 - 2000

3000 m või 1500 m

6.

MV I
MV II

1969 – 1978
1968 ja varem

1500 m
1500 m

Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
Võrdsete punktide korral otsustab suurem I kohtade arv, nende võrdsuse korral II kohtade arv jne
3.2. RANNAVÕRKPALL
Võistlusklassid: Meespaarid, naispaarid.
Mängitakse rannavõrkpalli reeglitega. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppemist.
Naispaarid selgitavad Pärnumaa meistrid rannavõrkpallis.
3. juunil mängitakse ainult juhul kui ühepäevane võistlus osutub võimatuks.
Registreerimine 27. maini 2018.
Punktiarvestus: Võistluspaaride arv piiramatu. Igal KOV-l lähevad arvesse 4 paremat paari.
Ülejäänud hoiavad kohapunkte kinni.
I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne. Võrdsete punktide korral otsustab paremuse
üldine geimide suhe. Nende puudumisel geimipunktide suhe.
Kõik protestid lahendatakse poole tunni jooksul peale ilmnemist! Hilisemaid proteste vastu ei võeta.
Protesti hind 35 EUR, rahuldamise korral makstakse raha tagasi
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
3.3. KERGEJÕUSTIK
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistkondliku paremuse selgitamiseks summeeritakse Pärnumaa
koolinoorte MV (23.05) tüdrukute 20 ja poiste 20 paremat individuaalset tulemust. Samuti
täiskasvanute MV (26.05) naiste 20 ja meeste 20 paremat tulemust. Kokku 80 tulemust. Arvesse
mitteminevad võistlejad hoiavad kohapunkte kinni. Iga võistleja võib startida 3 individuaalsel
spordialal. Kui võistlusklassis on vähem kui 6 võistlejat, on peakohtunikul õigus võistlusklasse liita.
Kuue või vähema sportlasega võistlusklassides finaale ei toimu.
Individuaalne I-koht on 51, II koht 49, III koht 48 jne.
Koolinoorte MV aladega tutvu koolispordi juhendis …
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Viimase MEHE/NAISE jooksu I koht 100 p, II koht-85 p, III koht 75 p, IV koht 70 p, V
koht 65 p jne. Võistkondade arv piiramatu. Võistkond kolmeliikmeline. Arvesse lähevad kahe
teatejooksu tulemused (M, N,). Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohapunkte kinni.
Võidab rohkem ringe läbinud võistkond. Nende võrdsusel otsustab paremuse rohkem ringe
läbinud individuaalvõistleja. Ringi pikkus vastavalt registreerunud võistkondadele.
Võistlusklassid:
Mehed (2000 ja varem, min. üks MV),
Naised (2000 ja varem, min. üks NV).

Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
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3.4. ORIENTEERUMINE
Start ja finiš
Start avatud 17:00, finiš suletakse 20:00. Iga võistleja võib startida endale sobival ajal.
Maastik ja kaart:
Valdavalt männimets. Kaart 1:10 000, h=2,5m, kohandatud seisuga 2018.
Märkesüsteem:
Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem.
Võistluskorraldus
Individuaalne lühirada. Iga võistleja võib vabalt valida oma võimetele vastava raja.
Võistlusklassid: Võistlejail lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis.
N16, M16
N21, M21
N35, M35
N45
M45
M55

(sünd 2002 ja hiljem),
(sünd 2001 - 1982 ),
(sünd 1983 - 1972),
(sünd 1973 ja varem),
(sünd 1973 - 1962),
(sünd 1963 ja varem).

Võistlejad seatakse igas vanuseklassis 1.- 5. raja ja aegade põhjal paremusjärjestusse nii, et 1. raja
läbinud on eespool ja 5.raja läbinud tagapool. 5. rajal määratakse paremusjärjestus läbitud KP-de
arvu järgi, võrdse KP-de arvu korral on parem raja kiiremini läbinud võistleja.
Iga vanuseklassi I koht annab 21 punkti, II koht 19 ,III koht 18 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse 8 võistleja kohapunktid.
Punktide võrdsusel otsustab paremate kohtade arv, nende võrdsusel II kohtade arv jne. Arvesse
mitteminevad võistlejad hoiavad kohapunktid kinni.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
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3.5. PÄRNUMAA TÄPSUSKÜTT
3.5.1. Jahilaskmine
 Võistlus toimub siledaraudsest jahipüssist.
 Lastakse 1 seeria 25märki CSP (Compak Sporting)
3.5.2. Noorte TÄPSUSKÜTT
Õhkrelvast laskmine (2000 ja hiljem)
 10 lasku
Pikkvibu (2000 ja hiljem)
 5 noolt
Laskesimulatsioon (2000 ja hiljem)
 10 lasku
Võistlejate arv piiramatu. Võistkondlikult summeeritakse jahilaskjate 5 paremat ja noorte
TÄPSUSKÜTT 5 paremat tulemust. Võrdsete tulemuste korral saab määravaks jahilaskjate summa,
nende võrdsusel vibu summa.
Jahilaskmises selgitatakse ja premeeritakse esikolmikut absoluutarvestuses.
Noorte TÄPSUSKÜTT esikolmik selgub kolme laskeviisi summas. Eraldi premeeritakse poisse ja
tüdrukuid. Võrdse tulemuse korral määrab paremuse vibu tulemus.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p. jne
NB! Jahilaskmine oma relvaga. Kohapeal jahilaskemoona ei müüda! Ülejäänud aladel on
relvad ja moon kohapeal.
Jahilaskjate ajakava ilmub peale registreerimist www.psl.ee
Jahilaske info Eero Nõmm tel. 5296428, e-post eero@pjl.ee
Vibu info Reimo Loorents tel: 53320243, reimoloorents@gmail.com
Laskesimulatsioon info Argo Tali, tel: 5289201, argo.tali@gmail.com
Õhkrelvast laskmine info: Rauno Lensment, tel: 5296925,
3.6. PETANK
Võistkonna suurus: kuni 4 mängijat, neist vähemalt üks naine. Lubatud üks vahetus mängus.
Mänguviis: korraga väljakul 3 mängijat, neist vähemalt 1 naine.
Võitlussüsteem selgub peale registreerimist (21. mai). Iga vald võib välja panna piiramatu arv
võistkondi, kusjuures arvesse läheb parima võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad
hoiavad kohapunktid kinni. Kasutada võib ka harrastuskuule.
Mänguvahendid osalejatel kaasa võtta!
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
Võrdsete punktide korral otsustab rohkem võite saavutanud võistkond.
3.7. NOORTE JALGPALL
Võistkonnas 9 võistlejat U-16 (P/T), väljakul 6+1.
Mängude süsteem selgub peale eelregistreerimist.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
Võrdsete punktide korral otsustab paremuse rohkem võite saavutanud võistkond.
Ajakava ilmub peale registreerimist www.psl.ee
3.8. PÄRNUMAA VÄGILANE
Võistlusklass: Segapaarid 1998 ja varem sündinud.
Segapaarid 1999 ja hiljem sündinud
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Paaride arv piiramatu. Igast KOV-st arvesse (kolm võistluspaari) Neist vähemalt üks noorte ja üks
täiskasvanute paar. Ülejäänud hoiavad kohapunkte kinni.
Paremuse selgitamine: Selguvad individuaalselt parim naine, mees, noormees ja neiu. I koht igal alal
– 15 p, II koht – 13 p, III koht – 11 p. jne. Paariliste kohapunktid liidetakse. Autasustatakse
võistlusklasside parimaid paare. Võrdsete punktide korral saab määravaks naisekandmise parem.
Võistkondlikus punktiarvestuses täiskasvanute ja noorte kohapunktid liidetakse. Võrdse tulemuse
korral toimub lisavõistlus. Alad: lisa 1.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p. jne
3.9. DISCGOLF
Võistlusklassid:

P/T 6-9 klass
P/T 10-12 klass.
M/N
Selgitatakse ja autasustatakse iga võistlusklassi 3 parimat.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse kuue parema noormängija (min. üks
tüdruk) ja kuue parema täiskasvanu tulemused (min. üks naine). Väiksema visete arvuga raja läbinud
12-liikmeline võistkond on võitja. Võistleja puudumisel liidetakse võistkonnale iga ringi kohta 99
viset.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
3.10.

JUHTKONNA VÕISTLUS

Võistkond koosneb kolmest vallavalitsuse, osavalla või volikogu liikmest.
Võisteldakse õhkrelvadest laskmises (10 lasku), pikkvibu (5 noolt), laskesimulatsioon (10 lasku).
Kõik punktid liidetakse.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
Võrdsete punktide korral otsustavad korvpalli vabavisked.
3.11.

SULGPALL

Võistkond 3 -liikmeline.
Võistluste süsteem: mängitakse kolm üksikmängu ja üks segapaarismäng. Kõikides mänguliikides
mängitakse turniirisüsteemis ”parem kolmest” 15 punktini, (kahe punkti vaheni, kuni 21p).
Iga mänguliigi turniiril saavutatud koht annab vastava arvu miinuspunkte. Võidab võistkond, kes
kõikide mänguliikide kokkuvõttes kogub vähima arvu miinuspunkte. Punktide võrdsusel otsustab
segapaari tulemus.
Täpsem võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimist.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p jne.
3.12.

JALGRATTAKROSS (MTB) Saarde valla terviserada

Võistkonna suurus piiramatu. Jooksev start 17.30-19.00
Võistlusklassid:
M/N 11
M/N 14 -17
M/N
M/N 50

(2006. – 2008. a sünd)
(2000. – 2005. a sünd)
(1968. – 1999. a sünd)
(1967. a ja varem sünd)

ajaline kestvus
ajaline kestvus
ajaline kestvus
ajaline kestvus

10-20 min.
30-45 min.
N 30-45 min, M 45-70 min
30-45 min

Reeglid:
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Võistlused toimuvad tähistatud võistlusringidel, millest üks on suur ja teine väike ring.
 Jalgrattaklass on vaba, kuid MTB etappidel soovitame kasutada maastikuratast;
 Võistlustel on kohustuslik kanda kiivrit;
 Rattur peab kandma stardinumbrit, mis on kinnitatud jalgratta juhtrauale, suunaga ette;
 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi ega edasiliikumiseks kasutada kõrvalist abi;
 Võistleja peab arvestama, et võistlemisel on tegemist kõrgendatud riskiga ja võistleb omal
riisikol. Korraldajad ei vastuta rajal tekkivate vigastuste, surma ega muu sarnase eest.
Punktiarvestus: I koht 100 p, II 95,III 92,4. 90,5. 89 jne.
Võistkondlikult summeeritaks 10 võistleja individuaalsed kohapunktid. Nende võrdsusel otsustab
paremuse kõrgemate kohtade arv.
Võistkondlik punktiarvestus: I koht 15 p, II koht 13 p, III koht 11 p, 4. koht 10 p. jne
4. ÜLDISE PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE
Üldarvestuses liidetakse 12 spordiala kohapunktid. Võrdsete punktide korral otsustab kergejõustiku
tulemus. Igal alal võib välja panna piiramatu arvu võistlejaid/võistkondi.
 Mängude üldarvestuses I-III kohale tulnud võistkondasid autasustatakse karikaga.
Eriauhinnad omavalitsusjuhtidele ja spordi eestvedajatele.
 Spordialadel I-III kohale tulnud ind. võistlejaid ja võistkondlike alade võistkondade liikmeid
autasustatakse medali ja diplomiga (võrkpall, juhtkonnavõistlus, jahilaskmine, noorte
täpsuskütt (P/T), petank, sulgpall, Pärnumaa Vägilane, discgolf, jalgpall).
 Iga spordiala võitjat autasustatakse karikaga.
5. MAJANDAMINE
Osavõtutasu koosneb kahest komponendist:
1. Baasosa 500 eurot, mis on võrdne kõigile osalevatele omavalitsustele.
2. Arvestus osalejate arvust sõltuvalt: ülejäänud kulud jaotatakse tuginedes iga omavalitsuse
võistlejate arvule.
Peale osavõtu kinnitamist 15. maiks esitab Pärnumaa Spordiliit arve summas 500 eurot kõigile
osalevatele omavalitsustele. Teine osamakse tasutakse arve alusel 10. juuniks 2018.
Suvemängude osamaks ei sisalda lõunasööki. Toit tellida koos eelregistreerimisega 21. maiks 2018.
6. REGISTREERIMINE
Nimeline registreerimine tuleb esitada nõutud vormil 21. maiks e-postile info@psl.ee. Parandused
teostatakse võistluspaigas.
Võrkpalli registreerimine tuleb teostada 27. maiks e-postile info@psl.ee.
Üldiselt
 Korraldaja jätab endale õiguse vajaduse korral juhendis muudatusi teha.
 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Pärnumaa Spordiliit võistluste
peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
 Avamisele võtta kaasa omavalitsuste lipud, reklaamid ja hea tuju.
 Iga võistleja vastutab oma tervise eest ise!
Pärnumaa Spordiliit
Saarde vald
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Saarde spordiklubi
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