
 
Pärnumaa Võistlusspordisari „Pärnumaa Mängud 2020“  

juhend 
 

I. Eesmärk ja ülesanded 
a. Saada rohkem osalejaid Pärnumaa Meistrivõistlustele; 
b. Pärnumaa elanikele võistlemisvõimaluste loomine; 
c. Tuua erinevates Pärnumaa piirkondades toimuvad võistlusspordiüritused ühise tiiva alla; 
d. Aidata neid korraldavatel spordiklubidel üritust läbi viia; 
e. Propageerida ja toetada maakondlikku võistlussporti ja tervislikku eluviisi;  
f. Selgitada välja parimad Pärnumaa Meistrivõistlustele kaasaaitavad omavalitsused 

maakonnas. 
II. Toimumise aeg ja koht 

a. Arvestatavad võistlused toimuvad Pärnumaa erinevates punktides; 
b. Võistlused toimuvad ajavahemikul 14.03.2020-12.12.2020. 

III. Ajakava 
    Ala      Kuupäev  Koht      Peakohtunik 

1. Sangpomm  14.03.2020  Audru kool  Valdi Killing 
2. Saalihoki  29.03.2020  Paikuse Spordikeskus Rivo Rehe 
3. Kergejõustik  13.06.2020  Pärnu Rannastaadion Tair Anton 
4. Rannavõrkpall  03.08.2020  Pärnu Rand  Mehis Merilaine 
5. Jalgpall   ?.09.2020  Tori   Ahto Saar 
6. Discgolf   19.09.2020  Jõulumäe TSK  Margo Peters 
7. Korvpall   10-11.10.2020  Paikuse Spordikeskus Roland Šimanis 
8. Krossijooks  8.11.2020  Jõulumäe TSK  Eido Tasalain 
9. Mälumäng  14.11.2020  BumBum pubi  Andres Kasemets 
10. Ujumine  21.11.2020  Pärnu Spordikool Marika Tikkerbär 
11. Sulgpall   11-12.12.2020  Paikuse Spordikeskus Anneli Kõrge 

IV. Juhtimine ja korraldus 
a. Pärnumaa mängude ettevalmistust ja juhtimist teostab Pärnumaa Spordiliit; 
b. Tehnilist läbiviimist korraldab ja teostab ala läbiviiv spordiklubi; 
c. Kõik võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele. 

V. Osavõtjad 
a. Pärnumaa mängudest lubatakse osa võtma kõikide Pärnu maakonna kohalike 

omavalitsuste sportlasi mängude kavas olevatel spordialadel; 
b. Võistkondade ja individuaalosalejate arv on piiramatu; 
c. mängude lõpparvestusse lähevad Pärnumaa kohalikud omavalitsused; 
d. Kohalikele omavalitsustele toovad punkte nende omavalitsusega mingit seost omavad 

sportlased;  
e. Individuaalalal saab üks ja sama sportlane esindada 2020. aastal ainult ühte kindlat 

omavalitsust. Võistkondlikul alal võib üks ja sama sportlane vajadusel (võistkonna 
mittekokkusaamise puhul) esindada ka mitut kohalikku omavalitsust aastas.  

f. Registreerimine teostatakse vastavalt korraldava spordiklubi nõuetele. 
VI. Spordialade kirjeldus ja tulemuste arvestamine 

a. Iga spordiala võistluse kohta tuleb eraldi juhend spordiklubi poolt vähemalt kuu aega 
enne võistluse toimumist; 

b. Juhend avalikustatakse Pärnumaa Spordiliidu kodulehel www.psl.ee ja vastavat võistlust 
korraldava klubi allikates; 



 
VII. Üldparemusjärjestuse selgitamine 

a. Üldparemusjärjestuse parimate tulemuste selgitamiseks summeeritakse 8 spordiala 
tulemused järgnevalt:  

I koht  30p 
II koht  28p 
III koht  27p 
Jne... 

b. Võrdsete punktide korral otsustab viimane ala, kust mõlemad KOVid on osa võtnud. 
c. Üldparemusjärjestuse parima osalejate arvu selgitamiseks arvestatakse 10 spordiala 

läbinuid; 
d. Üldparemusjärjestuse kõige rohkematel aladel osalenu selgitamiseks arvestatakse kõiki 

mängudel olevaid alasid; 
e. Spordiala ära jäämisel läheb arvesse 1 spordiala vähem; 
f. Nendel aladel, kus on esindatud mitu võistkonda või mitu sportlast, hoiavad teised 

võistkonnad kohapunktid kinni; 
VIII. Autasustamine 

a. Spordiala võitnud esimest kolme kohta autasustatakse nii, nagu spordiklubi on eelnevalt 
oma üritust korraldades teinud; 

b. Üldarvestustes autasustatakse parimaid kohalikke omavalitsusi kolmes võtmes – 
parimad tulemused, parim osavõtjate arv, enim alasid läbinud; 

c. Üldarvestuse autasustamine toimub Tähesäral 2020.  
IX. Majandamine 

a. Pärnumaa Mängude arvestuses olevate meistrivõistluste alade eest tasub kas sportlane 
ise vastavalt ala juhendile või teda saatev kohalik omavalitsus Pärnumaa Spordiliidult 
tuleva arve alusel. 

X. Protestid 
a. Protesti esitamine kõige hilisemalt 24h peale võistluse lõppemist; 
b. Protesti tasu (50€) mitterahuldamise korral kanda Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele; 
c. Protesti käsitlevad Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht ja võistluse läbiviinud spordiklubi 

esindaja. 
XI. Üldiselt 

a. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise; 
b. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistluse 

kohtunikega; 
c. Juhend on läbi arutatud erinevate sporditöötajatega; 
d. Võistluse läbiviija jätab endale õiguse võistlusjuhendis muudatusi teha; 
e. Täiendavad teated ja muudatused antakse teada enne võistluse toimumist; 

XII. Kontaktid  
a. Pärnumaa Spordiliit: Kaisa Kirikal, info@psl.ee, +37253494331; 
b. Spordiklubide kontaktid ala juhendites. 


