
 

 

HAABERSTI LINNAOSA KOOLIDE 2018/2019 õ.a.  3.-5. KL KOMBINEERITUD 

TEATEVÕISTLUSED 

Aeg ja koht: 
Kombineeritud teatevõistlus toimub 22. novembril 2018 Rocca al Mare kooli võimlas 

 

kell 12.00 – 5. klassid,  

kell 12.45 – 4. klassid,  

kell 13.15 – 3. klassid.  

Osavõtjad: 
Võistkonna suurus 12 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut ning varu 1+1.  

Autasustamine:                                                                                                                                        

I-III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkonnaliikmeid medalitega. Võitjat 

võistkonda karikaga.  

Peakohtunik: Jaak Timpson, Rocca al Mare õpetaja, jaak.timpson@ramkool.edu.ee; 51 84 398 

Reeglitest: 

Võistleja ei tohi alustada jooksu enne kui eelmine võistleja on oma jooksu lõpetanud. 

Kõikides jooksudes, kus nõutud, peab võistleja jooksma ümber pöördetähise. 

Pöördetähise ümberlükkamisel peab võistleja selle ise püsti tõstma. Samuti peab võistleja 

ise üles võtma või kohale asetama harjutuse sooritamise käigus mahapillatud või paigalt 

ära nihkunud vahendid – pallid, rõngad. 

Rõnga sisse asetatud vahendid peavad jääma rõnga sisse. 

Reeglite rikkumise korral saadab kohtunik võistleja tagasi viga parandama või annab vea. 

 

3. KLASS 

1. Stardijoone taga on 9 võistlejat kolonnis, üks võistlejatest seisab keskjoonel. Esimese 

võistleja käes on topispall (1 kg). Võistleja jookseb keskjoonel seisva võistlejani, annab 

palli tema kätte ja jookseb ümber pöördetähise. Tagasiteel võtab palli keskjoonel seisva 

võistleja käest tagasi ja viib selle järgmisele võistlejale. 

 

2. Saali keskjoonel on tõke. Otsajoonel on rõngas, mille sees hüpits. Võistleja jookseb tõkkeni, 

hüppab sellest üle ja jookseb rõngani. Asetab teatepulga rõngasse, võtab hüpitsa ning teeb 

kohapeal 5 loetavat sulghüpet hüpitsaga. Seejärel asetab hüpitsa korralikult rõngasse, võtab 

teatepulga ning jookseb otsejoones tagasi, andes teatepulgaga vahetuse üle  järgmisele võistlejale.  

 

3. Saali keskel on tähis.Võistleja käes on 2 võimlemisrõngast. Võistleja jookseb saali 

keskel oleva tähiseni, asetab sinna ühe rõnga, jookseb edasi pöördetähiseni, asetab sinna 

teise rõnga ning otsejoones tagasi. Annab käega plaksu järgmisele võistlejale, kes toob rõngad 

järgmise võistleja kätte. 
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4. KLASS 
1. Stardijoone taga on 9 võistlejat kolonnis, üks võistlejatest seisab keskjoonel. Esimene 

võistleja jookseb teatepulgaga seisjani, annab teatepulga tema kätte, jookseb edasi ümber 

pöördetähise, võtab keskjoonel seisva õpilase käest teatepulga ning otsejoones tagasi. 

Annab teatepulga järgmisele võistlejale . 

 

2. Stardijoonest 3 m kaugusel on “kodurõngas”, milles on korv- ja topispall. Teine rõngas 

on keskjoonel ja kolmas otsajoonel. Võistleja viib pallid ükshaaval rõngastesse, järgmine 

toob need ühekaupa “kodurõngasse” tagasi. Kõik pallid peavad jääma rõnga sisse.Kui 

pall liigub rõnga seest välja, peab võistleja parandama vea, enne järgmine võistleja 

võistlust alustada ei või. Teatevahetus antakse käeplaksuga. 

 

3. Saali keskjoonel on tõke. Otsajoonel on rõngas, mille sees hüpits. Võistleja jookseb tõkkeni, 

hüppab sellest üle ja jookseb rõngani. Asetab teatepulga rõngasse, võtab hüpitsa ning teeb 

kohapeal 5 loetavat sulghüpet hüpitsaga. Seejärel asetab hüpitsa korralikult rõngasse, võtab 

teatepulga ning jookseb otsejoones tagasi, andes teatepulgaga vahetuse üle  järgmisele võistlejale.  

 

4. Üks rõngas on ümber pöördetähise, teine on võistleja käes. Võistleja jookseb koos 

rõngaga tähiseni, vahetab rõngad ja jookseb tagasi. Annab rõnga järgmisele võistlejale. 

 

 

5. KLASS 

1. Stardijoone taga on 9 võistlejat kolonnis, üks võistlejatest seisab keskjoonel. Esimene 

võistleja jookseb teatepulgaga seisjani, annab teatepulga tema kätte, jookseb edasi ümber 

pöördetähise, võtab keskjoonel seisva õpilase käest teatepulga ning otsejoones tagasi. 

Annab teatepulga järgmisele võistlejale . 

 

2. Saali keskjoonel on tõke. Otsajoonel on rõngas, mille sees hüpits. Võistleja jookseb tõkkeni, 

hüppab sellest üle ja jookseb rõngani. Asetab teatepulga rõngasse, võtab hüpitsa ning teeb 

kohapeal 5 loetavat sulghüpet hüpitsaga. Seejärel asetab hüpitsa korralikult rõngasse, võtab 

teatepulga ning jookseb otsejoones tagasi, andes teatepulgaga vahetuse üle  järgmisele võistlejale.  

 

3. Saalis on 4 takistust vahedega 3m. Võistleja käes on korvpall. Pöördetähise juures on 

rõngas. Võistleja jookseb takistuste vahelt läbi (slaalom) kuni rõngani, sooritab selles 3 

loetavat põrgatust ning jookseb otsejoones tagasi ja annab palli järgmisele võistlejale. 

Ümber pöördetähise joosta ei ole vaja. Iga tegemata põrgatuse eest karistus 1 sek. 

 

4. Pallid (tennis, korv- ja topispall) on stardijoonest 3 m kaugusel asuvas “kodurõngas”. 

Saalis (ründejoontel ja keskjoonel) on maas 3 rõngast. Esimene võistleja viib pallid 

ühekaupa rõngastesse, järgmine toob need ühekaupa “kodurõngasse” tagasi. Pallid 

peavad jääma rõnga sisse. Kui pall liigub rõnga seest välja, peab võistleja parandama vea, 

enne järgmine võistleja võistlust alustada ei või. Teatevahetus antakse käeplaksuga. 

 

NB! Võistluskavas olevad ebatäpsused või arusaamatused kooskõlastatakse 15 min ennevõistluste 

algust kohapeal. 
 
Juhendi koostas: 
Ronne Sära 
Tallinna Huvikeskus Kullo Dir. asetäitja sporditöö alal  
Tel: 66 46 104; 56 625 798 


