
PÄRNUMAA OMAVALITSUSTE XXVI RANNAMÄNGUD  

Audru osavallas 

3.-4. august 2019 

 

JUHEND 

 

Osavõtjad: Häädemeeste, Audru, Tõstamaa, Lääneranna ja Kihnu. 

Eesmärk: Arendada valdade vahelist koostööd kultuurilis-sportliku tegevuse kaudu ja  jätkata 

rannamängude traditsiooni. Selgitada välja parimad sportlased ja edukamad vallad. 

Juhtimine: Eestvedamist teostab Audru osavald, koos osavõtvate valdade esindajate ja  

Pärnumaa Spordiliiduga. 

Aeg ja koht: 3.-4. august 2019.a  Audrus 

Alad: 

 Mälumäng                      

 Pendelteatejooks                    

 Teatevõistlus   

 Võrkpall  

 Kergejõustik     

 Sangpomm                        

 Juhtkonna võistlus 

 Sõudmine      

 Köievedu                                        

 Orienteerumine  

 Discgolf  

 Rannanaine ja rannamees                               

 Valdade autentse kultuuri esitlus ja ansambel  

• Kõikide alade täpsustus enne alade algust 

• Aladest osavõtuks registreerumine sekretariaadis 

• Võistlus on individuaalne-võistkondlik 

• Võistkondlikel aladel I koht 10 punkti, II koht 8 punkti, III koht 7 jne. punkti  

• Võistkond, kes alal esindatud pole, saab 0 punkti 

• Individuaalaladel I koht 20p, II koht 18p, III koht 16, IV koht 15 jne. 

• Üldarvestuses võrdsete punktide korral otsustab juhtkonna võitluste punktid 

• Võistkonnad moodustada sportlastest, kes on sündinud 2001 ja varem.  

 

 

 

 

 

 

 



◆ Mälumäng 

• 4 liiget võistkonnas, 20 küsimust  

• erinevad teemad, võrdsete punktide korral lisaküsimused. 

 

◆ Pendelteatejooks  

• võistkonna suurus 5 N + 5 M; 

• distants 60 m; 

• alustab mees, lõpetab naine; 

• naelkingi kasutada ei tohi. 

 

◆ Teatevõistlus 

• võistkonna suurus 5 N + 5 M; 

• veeämbri täimine – svammist vee välja väänamine, kelle ämber esimesena täis, 

see on võitja 

• tutvustus enne ala algust. 

 

◆ Võrkpall 

• N ja M võiskonnad eraldi, võistkonna suurus 4 inimest, väljakul 3 mängijat 

korraga; 

• mänguväljakud muruplatsil; 

• mängitakse kolmest geimist parem. 

 

◆ Kergejõustik  

• 60 m; 

• kaugushüpe kohapealt hoovõtuta; 

• kuulijänn (3 viset - ühe käe tõuge, kahe käega alt ette, kahe käega üle pea taha); 

• N 500 m; 

• M 1000 m; 

• igalt alalt läheb arvesse 2 M + 2 N + 1 MV + 1 NV; 

• NV 35 ja vanemad, MV 40 ja vanemad. 

 

◆ Sangpomm 

• rebimine 5 minuti jooksul, 1 kord võib kätt vahetada; 

• naise sangpomm 12kg, meeste 24kg;  

• arvestus N -68 kg; N +68 kg; M -85 kg; M +85 kg. 

 

◆ Juhtkonna võistlus 

• võistkonnas 2 liiget (neist üks vallavanem, osavallakeskuse juhataja või 

vallavalitsuse või osavallakeskuse töötaja;  

teine volikogu esimees, osavallakogu esimees või volikogu liige, osavallakogu 

liige):   

• alad: golfi puttinguvõistlus, discgolf (3 rada), takistusrada 

• võistlusi täpsustatakse kohapeal. 

 

◆ Sõudmine 

• võistkonnas 1 N + 1 M; 

• distants ca 550m; 

• võidab võistkond, kes kiiremini läbib raja; 

• igal (osa-)vallal võtab osa üks võistkond. 

 

 



◆ Köievedu 

• võistkonna suurus 5 võistlejat+kapten+varuvõistleja; 

• jalatsiteks lubatud siledatallalised sportjalanõud; 

• võistlus toimub murul; 

• tõmmatakse kolmest parem. 

 

◆ Orienteerumine 

• võistkonna moodustavad 2 N ja 2 M;  

• tutvustus enne ala algust. 

 

◆ Discgolf 

• võistkonna moodustavad 2 N ja 2 M; 

• iga (osa-)vald võib välja panna mitu võistkonda; 

• tutvustus enne ala algust. 

 

◆ Rannanaine ja rannamees 

• võistkonna moodustab 1 N ja 1 M; 

• võistlus toimub rannaliival ning täpsustatakse enne võitluse algust; 

• igal vallal võtab osa üks võistkond. 

 

◆ Kavade “Naabrist parem” esitlus 

• kava max pikkus 5 min; 

• hinnatakse originaalsust ja vaimukust; 

• žürii moodustab igast vallast/osavallast ja Spordiliidust üks liige. 

Autasustamine 

Ala võitnud esimest kolme võistkonda autasustatakse diplomite, medalite ja karikatega, 

individuaalalade I-II-III kohta diplomi ja medaliga.  

Üldkokkuvõttes igale vallale karikas ja diplom. 

 

Korraldusest ja arveldamisest 

Osalejad: kuni 30 inimest igast vallast.  

Toitlustamine: lõuna 6.-, õhtu 7.-, hommik 5.- 

Korralduskulud:  

Medalid, diplomid, karikad, kohtunikud, sekretariaat, vahendid. 

Õõbimine Audru Spordikeskuse põrandal või oma telgis.  

Taidluskavad ja õhtusöök Kultuurikeskuses. 

 

Küsimused ja ettepanekud: 

Audru Spordiselts Õie Killing 

oie.killing@spatervis.ee, 5621 2600 

 

Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse direktor Jekaterina Põldots 

kati.p@audru.ee, 5804 0443 

 

Pärnumaa Spordiliit Kaisa Kirikal 

info@psl.ee, 5349 4331 
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AJAKAVA 

 

Laupäev 3. august 2019. a 

 

11.00 • Mälumäng Ivo Linna vedamisel 

12.00 • registreerimine, võistluste mandaat 

• esindajate koosolek 

• loosimised 

12.30 • rannamängude avamine 

12.45 • pendelteatejooks 

13.00 • teatevõistlus 

13.15 • kergejõustik: 60m 

13.30 • võrkpall 

13.30-16.00 • sangpomm 

• kergejõustik: kuulijänn ja kaugushüpe 

(jooksvalt – kes on vaba, saab tulemuse ära teha) 

13.30-15.00 • lõuna  

15.00 • juhtkonna võislus 

17.00 • sõudmine 

17.30 • kergejõustik: 500m, 1000m 

18.00 • köievedu 

19.00 • õhtusöök ja taidluskavad Kultuurikeskuses 

21.00 • pidu Audru pargis ansambliga Sleepwalkers 

 

Pühapäev 4. august 2019. a 

 

8.00 • äratus 

8.00-9.00 • hommikusöök 

9.00 • orienteerumine 

11.00 • diskgolf 

11.00 • rannanaine ja rannamees 

13.30 • rannamängude lõpetamine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


