
3.KLASS 

9.00 Pendel 

9.10  *Kaugus: poisid korvpallipoolne kast,  tüdrukud staadionipoolne kast (need kes teevad ainult 

           kaugust ja/või  2.ala on 600 m jooks või pallivise)  

         *60 m poisid ja tüdrukud (enne jooksevad tüdrukud, siis poisid), NB!Finaaljookse ei ole. 

         *Pall (need kes teevad ainult palli ja/või 2.ala 600 m jooks või kaugus). 

9.40  *Kaugus: poisid korvpallipoolne kast, tüdrukud staadionipoolne kast (kõik kellel 2.ala 

           kaugus) 

         *Pall (kes tegid 1.alana kaugust või 60 m jooksu). 

         *600 m jooksud (enne tüdrukute jooksud). 

 

4.KLASS 

10.30 Pendel 

10.40 *Kaugus:poisid korvpallipoolne kast,  tüdrukud staadionipoolne kast (need kes teevad ainult 

            kaugust ja/või 2.ala on 600 m jooks või pallivise)  

          *60 m poisid ja tüdrukud (enne jooksevad tüdrukud, siis poisid), NB!Finaaljookse ei ole. 

          *Pall (need kes teevad ainult palli või  2.ala 600 m jooks või kaugus). 

11.10 *Kaugus: poisid korvpallipoolne kast, tüdrukud staadionipoolne kast (kõik kellel 2.ala 

            kaugus) 

          *Pall (kes tegid 1.alana kaugust või 60 m jooksu). 

          *600 m jooksud (enne tüdrukute jooksud). 

 

5.KLASS 

12.00 Pendel 

12.10 *Kaugus:poisid korvpallipoolne kast,  tüdrukud staadionipoolne kast (need kes teevad ainult 

            kaugust ja/või 2.ala on 600 m jooks või pallivise)  

          *60 m poisid ja tüdrukud (enne jooksevad tüdrukud, siis poisid), NB!Finaaljookse ei ole. 

          *Pall (need kes teevad ainult palli või  2.ala 600 m jooks või kaugus). 

12.40 *Kaugus: poisid korvpallipoolne kast, tüdrukud staadionipoolne kast (kõik kellel 2.ala 

            kaugus) 

          *Pall (kes tegid 1.alana kaugust või 60 m jooksu). 

          *600 m jooksud (enne tüdrukute jooksud). 

 

6.-7.KLASS 

13.30 Pendel 

13.40 *Kaugus:poisid korvpallipoolne kast,  tüdrukud staadionipoolne kast (need kes teevad ainult 

            kaugust ja/või 2.ala on 600 m/1000 m jooks või pallivise)  

          *60 m poisid ja tüdrukud (enne jooksevad tüdrukud, siis poisid), NB!Finaaljookse ei ole. 

          *Pall (need kes teevad ainult palli või 2.ala 600 m /1000 m jooks või kaugus). 

14.10 *Kaugus: poisid korvpallipoolne kast, tüdrukud staadionipoolne kast (kõik kellel 2.ala 

            kaugus) 

          *Pall (kes tegid 1.alana kaugust või 60 m jooksu). 

          *600 m jooksud /1000 m jooksud (enne tüdrukute jooksud). 


