
   
 
 
MUSTAMÄE LINNAOSA KOOLIDE 3.-4. KLASSIDE KOMBINEERITUD 
TEATEVÕISTLUSED  
 
 
Võistlusjuhend 
 
Aeg ja koht: 
Tallinna Arte Gümnaasiumi võimla 

 

3. klass, 13.03, kell 14.00 riietuma, 14.20 võistluse algus 

4. klass, 11.03, kell 13.15 riietuma, 13.45 võistluse algus 

 

Osavõtjad: 
Võistlevad 3.ja 4. klasside võistkonnad, võistkonna suurus 12 õpilast: 5 poissi ja 5 tüdrukut 

ning varu (1+1)  

 

Autasustamine: 
3 paremat võistkonda autasustatakse diplomiga, võistkonnaliikmeid medalitega. Võitjat 

võistkonda karikaga. 3. ja 4. klassi üldkokkuvõttes parimal koolil on võimalik osaleda 

Tallinna koolide kombineeritud teatevõistluste finaalis, kus osalevad iga linnaosa parimad 

koolid.  

 

Peakohtunik:  
Evi Elias, 56606053,  evi.elias@arte.edu.ee 

  

 
Reeglid: 
Võistluste kava sama, mis 2011/2012 õppeaastal, erinevusena see, et kõikidel võistlustel 
toimub teatevahetus pulga või palli üleandmisega järgmisele võistlejale. 
Võistlused toimuvad teatevõistlusena.  

Teatevahetus toimub pendelteatejooksu põhimõttel. Kõikides jooksudes, kus on nõutud, peab 

võistleja jooksma ümber pöördetähise, ümberlükkamise korral peab ise püsti tõstma. Samuti 

peab võistleja ise kohale asetama harjutuse sooritamise käigus maha pillatud vahendid. Kõik 

esemed peavad jääma rõnga sisse. Asetades rõnga joonele, peab joon rõnga seest olema 

nähtav. Vastasel juhul – viga. Reeglite rikkumise korral annab peakohtunik trahvisekundid 

(2).  
 

KAVA: 
3.KLASS 
1. KARTULIVÕTT 
Võistlejad kolonnis stardijoone taga. Rajal on kolm MARKERIT, võrkpalli ründejoontel ja 

keskjoonel. Markerite otsas on tennispallid. Võisleja käes on ämber , mille sisse peab ta 

jooksu pealt kõik kolm tennipalli korjama. Seejärel jookseb võistleja koos ämbriga ümber 

pöördetäise ja annab täis ämbri järgmisele õpilasele, kes omakorda asetab pallid uuesti 

markeritele. 



  

Kui ebaõnnestub palli asetamine markerile, siis peab võistleja vea ise heastama! 

2. Saali keskel võimlemisrõngas. Esimese võistleja käes on topispall. Võistleja jookseb 

rõngani, asetab palli rõngasse, jookseb ümber pöördetähise, tagasiteel võtab rõngast palli ja 

viib selle järgmisele.  

3. Teatepostist 3m kaugusel asub ämber. Saali keskel on võimlemisrõngas. Esimese võistleja 

käes on tennisepall, mille ta asetab 3m kaugusel olevasse ämbrisse siis jookseb rõngani, poeb 

sellest läbi, jookseb ümber pöördetähise, tagasiteel poeb uuesti rõngast läbi, võtab ämbrist 

palli ning annab teate palliga järgmisele. 

4. Saali keskel rõngas. Esimese käes minikorvpall. Võistleja jookseb rõngani, teeb selles 3 

loetavat põrgatust, jookseb ümber pöördetähise ja otsejoones tagasi ning annab palli 

järgmisele.  

 

4.KLASS 
1. Võistlejad kolonnis stardijoone taga. Rajal on kolm posti: 2 posti võrkpalli ründejoontel ja 

1 – otsajoonel. Esimese võistleja käes teatepulk. Võistleja jookseb ümber 2-se posti, tagasi 

ümber 1-se posti, seejärel ümber 3-nda posti ning otsejoones tagasi ja annab teate üle 

järgmisele. 

2. Rajal on 2 võimlemisrõngast, üks on keskjoonel, mille sees on topispall (2 kg) ja teine 

rõngas otsajoonel, mille sees on korvpall (nr. 5).  1. Võistleja käes on võrkpall, rajal vahetab 

võistleja  käes oleva palli rõngastes  olevate  pallide  vastu. Viimases rõngas oleva palli toob 

võistleja järgmisele võistlejale jne. Kõik pallid peavad jääma rõngasse. 
3. Teatepostist 3m kaugusel asub ämber.Rajal kaks rõngast võrkpalli ründejoontel, otsajoonel 

pöördetähis. Esimese võistleja käes on tennisepall, mille ta asetab 3m kaugusel olevasse 

ämbrisse siis jookseb rõngani, poeb läbi rõngaste, jookseb ümber pöördetähise ja tagasiteel 

poeb uuesti läbi rõngaste, võtab ämbrist palli ning annab teate palliga järgmisele. Rõngad 

peavad jääma joontele. 

4. 9 võistlejat kolonnis stardijoonel, 1 võistleja lõpujoonel rõnga sees (käes ämber). Esimese 

võistleja käes on pehme pall. Raja esimesel veerandil on kolm posti, mille läbib võistleja sik-

sak jooksuga. Keskväljakul on kohtunik, kelle käes on 2 võimlemisrõngast, millest võistleja 

poeb ühest sisse ja teisest välja. Otsajoonel asub võimlemisrõngas ja sellest 3 m kaugusel 

teine võimlemisrõngas ämbriga. Võistleja ülesanne on läbida rada ja visata esimeses rõngas 

seistes pall teises rõngas seisva kaasvõistleja ämbrisse. Seejärel peab võistleja ise võtma 

ämbrist palli, tagasitee läbima jooksuga ning andma teate palliga üle järgmisele. Visatakse nii 

kaua kuni püüdja püüab palli ämbrisse. Viskaja peab viske hetkel olema kahe jalaga ämbri 

sees. Püüdja ei tohi ämbriga rõngast välja astuda! 

 


