
39.EMAJÕE MÄNGUD 2015 Tähtvere vallas 

 

JUHEND 
ESMÄRK JA ÜLESANDED 
Emajõe ääres asuvad 11 valda ja 1 linn. Suur-Emajõe vasakul kaldal asuvad Laeva, Tartu, Luunja ja 
Vara vald, paremal kaldal asuvad Rannu, Tähtvere, Ülenurme, Haaslava ja Mäksa vald. Tartu linn ja 
Puhja vald asuvad mõlemal kaldal. Kutsutud on ka Rõngu vald. Eesmärk on jätkata Emajõe Mängude 
traditsiooni. Aktiveerida sporditegevust Emajõe piirkonna valdades. Selgitada välja erinevatel  aladel 
sportlikumad Emajõe äärsed omavalitsused Tartumaal.  
 

II AEG JA KOHT 
39. Emajõe mängud toimuvad laupäeval, 13.juunil 2015 Tähtvere vallas – Rahinge järve ääres Rahinge 
Ekstreempargis. 
 
III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 
Emajõe mängude võistluspaigad valmistab ette Tähtvere vald ja viib läbi võistlused. 
 
IV OSAVÕTJAD Mängudest kutsutakse osa võtma Vara, Luunja, Laeva, Haaslava, Puhja, Ülenurme, 
Tartu, Rannu, Mäksa, Rõngu, Tähtvere valdades ja Tartu linnas elavaid või töötavaid sportlasi. 
 
V VÕISTLUSALAD  
 
1.MEESTE RANNAVÕRKPALL 
Võistkonnas 3 mängijat. Mängitakse rannavõrkpallireeglite alusel, täpsem võistluste ajakava ja 
süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist. (01.juuni 2015). Valda võib esindada kuni kaks 
võistkonda. Võistlus toimub Rahingel järve ääres liivaväljakul. 
Eelregistreerimine  01. juuniks meiliaadressile kajaraid45@gmail.com 
 
2.TEATEUJUMINE 
Võistkonna 8 võistlejat: T ja P, N ja M, N vet I ja M vet I, N vet II ja M vet II. Võisteldakse 8x25 m 
teateujumisena (pendel) Teatevahetus toimub pöördeseina puudutusega. Veetaseme madala seisu 
puhul  võivad start ja teatevahetused toimuda erandkorras vees. Ujumisviis vaba.  
Eelregistreerimine 01.juuniks   meiliaadressile kajaraid45@gmail.com 
 
3. MEESTE RANNAJALGPALL  
Võistkonnas 5 + 1  mängijat, nendest väljakul 5. Mängitakse Rahinge ekstreempargi  liivaväljakul.  
Mänguaeg 2 x 5  minutit (või muu kokkulepe pärast  reg.) Viigilise tulemuse korral otsustavad penaltid. 
Võistluste süsteem selgub pärast registreerimist. Eelregistreerimine 01. juuniks  meiliaadressile  
kajaraid45@gmail.com 
 
4.MALE  
Süsteem selgub enne mängude algust. Võistkonnas N+M. Mänguaeg 10 min.  Võistlused Rahinge 
Ekstreempargi väikeses kuplis. Eelregistreerimine 01.juuniks meiliaadressile: kajaraid45@gmail.com 
 
5.KABE 
Süsteem selgub enne mängude algust. Võistkonnas N+M. Mänguaeg 10 min. Võistlused Rahinge 
Ekstreempargi väikeses kuplis. Eelregistreerimine 01.juuniks meiliaadressile kajaraid45@gmail.com 
 
6.JUHTIDE VÕISTLUS  
Võistlevad vallavanem ja/või volikogu esimees. Võistlus koosneb 3-st osast aja peale: 
1. etapp  – täpsusvise tennispallidega ämbrisse 
2. etapp - maismaal ujumislestadega jooksmine 
3.- etapp -  ümber ujumisbasseini  süstal vees aerutamine 
Võidab parima aja saavutanud juht. 
Eelregistreerimine 01.juuniks meiliaadressile kajaraid45@gmail.com 
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7.LAUATENNIS Võistkonnas M+N 
Võistlussüsteem selgub kohapeal. Võistlused Rahinge Ekstreempargi suures kuplis. Eelregistreerimine 
01.juuniks meiliaadressile  kajaraid45@gmail.com 
 
8. PEREVÕISTLUS  
Võistlevad 3 pereliiget laps (sünd.2002.a. ja hiljem), ema (vanaema), isa (vanaisa).  
1. etapp „Kalapüük“ – õngeridva otsas oleva jalanõu panek   pange 
2. etapp  - aja peale,  tennispallid  ämbrisse 
3. Täpsusvisked rõngastega 3-l erineval kaugusel (ema, isa, laps), vähemalt 1 rõngas peab jõudma toki 
otsa. 
Võistluse võidab parima koguaja saavutanud perekond. 
Eelregistreerimine 01.juuniks meiliaadressile kajaraid45@gmail.com 
 
 
9. MÄLMÄNG Võistkonnas kuni 4 mängijat. 
 
Vastata tuleb 30 küsimusele Eesti ja muu maailmaga seotud teemadel. Küsimused antakse 
võistkondadele 6 paketina, igas paketis 5 küsimust. Paketile vastamiseks on aega 6 minutit. Õige vastus 
annab 2 punkti, erandjuhtudel on ka 1 punkti võimalus. Võidab enim punkte kogunud võistkond. 
Võrdsete punktide arvu korral selgitatakse kohad lisaküsimus(t)ega. Küsimused koostab ja mängu juhib 
Reeta Parmo. 
Eelregistreerimine 01.juuniks meiliaadressile kajaraid45@gmail.com 
 
 
VÕISTLUSED RAHINGE EKSTREEMPARGIS: 
 
Palume appi korraldama MTÜ AK Rahinge kollektiivi: 
1. Süstal 200 m läbimine aja peale. (slaalom - 100 m boini ja 100 m tagasi) Võistkonnas  kuni 5 

osalejat, võistkondlikult  arvestus 3 parema aja summa. 
2. Süstal aerutades palli ajamine väravasse aja peale. Võistkonnas  kuni 5 osalejat, võistkondlikult  

arvestus 3 parema aja summa. 
 
VI AUTASUSTAMINE  
Alade võitjaid autasustatakse võistkondlikult karikaga, II ja III kohta diplomiga. Iga ala 3 paremat 
autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega. 
 
VIII ÜLDISELT  
Emajõe mängudest ootame osa võtma kõiki Tartumaa valdade esindusi, kelle piir puutub kokku 
Emajõega. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad, esindajad ja kohtunikud 
kohapeal. 
Iga võistleja on vastutav oma tervisliku seisundi eest, alla 16. a. vanuse võistleja tervise eest vastutab 
lapsevanem või seaduslik hooldaja. 
Info: 
 Vara valla võistkonna info Katrinilt: sport.vara@gmail.com, 53009392 
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