
VARA VALLA SUVEMÄNGUD 
5. augusti 2017 

 
Koosa staadionil 

 
MANDAAT kell  10.30  

 

VARA VALLA SUVEMÄNGUDE AVAMINE 
KELL 11.00 

 
OSAVÕTJAD 
Valla suvemängudest on oodatud osa võtma kõik vallaelanikud, nende sugulased ja 
sõbrad. 
 
VÕISTKONDADE MOODUSTAMINE 
Asutused, ettevõtted, firmad, koolid, külad jne. 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, alla 16-aastase võistleja tervise 
eest vastutab lapsevanem.  
Võistkondade kokkupanijad: palun lugege juhendit tähelepanelikult ja püüame 
koos enne võistlusi arusaamatud küsimused lahendada.  
 
Iga võistkond valmistab endale plakati! 
 
Võistlusklassid:       
Mehed  1978 ja hiljem sündinud    
MV  1977 aastal ja varem sündinud   
Naised  1983 ja hiljem sündinud    
NV  1982 aastal ja varem sündinud   
Neiud  2003 ja  hiljem sündinud  
Noormehed 2003 ja  hiljem sündinud 
   
Igal alal saab võitja võistkond 10 punkti, II koha omanik 8 punkti, III koha omanik    
7 punkti jne.  
Igast võistkonnast läheb igal individuaalalal arvestusse 5 parima võistleja tulemus. 
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad koha ja punktid kinni. I koht - 30 punkti,     
II koht – 27 punkti, III koht – 25 punkti, IV koht – 24 punkti jne.   
 
1. KERGEJÕUSTIK 
 
KUULITÕUGE - (M; N; MV; NV (noored – topispalli heide) M - 8 kg, MV- 6 kg,   
N- 4 kg, NV – 3 kg. Igal võistlejal 3 katset.) 
KAUGUSHÜPE M; N; MV; NV, neiud, noormehed. igal võistlejal 3 katset. 
60M JOOKS M; N; MV; NV, neiud, noormehed 
 
2. RANNATENNIS   
Toimub rannavõrkpalli platsil, väljakul korraga 2 mängijat, vähemalt 1 naine. Mängu 
käiku tutvustatakse kohapeal.. 
 
 
 



3. ÕHUPÜSSIST LASKMINE 
Võistlevad NOORED, N, M, NV, MV. 10 m püstiasendist kolm lasku märklauda. 
Punktiarvestus analoogne kergejõustikuga. Võistlemiseks püss olemas, iga võistleja 
võib kasutada enda õhupüssi ilma optilise sihikuta.  
 
4. DISCGOLF 
Võistlevad NOORED, N, M, NV, MV 
Iga osaleja läbib 9 rada, paremuse selgitamiseks loetakse visked kokku, võida 
võistleja, kes läbib raja väiksema visete arvuga. Võrde tulemuse korral on otsustav 
viimase raja tulemus. Punktiarvestus analoogne kergejõustikuga.  
 
5. PAADIRALLI - NOORED, N, M, NV, MV  
Koosa järvel, sõit etteantud vahendiga ümber tähise ja tagasi. 
 
6. TEATEVÕISTLUS -Lõbus teatevõistlus, kus kokku osaleb 7 liiget. Täpne juhis 
võistluspäeva hommikul. 
 
7. MINIJALGPALL 
Väljakul kokku 5 mängijat, kelledest vähemalt 2 on kas noored või naised. 
 
8. VIBU LASKMINE 
Täpsemad juhised kohapeal. 
 
 
 
AUTASUSTAMINE 
Suvemängude I, II ja III koha võitnud võistkondi autasustatakse auhinnaga.  
Parimaid võistlejaid autasustatakse meenega. 
  
 
REGISTREERIMINE 
Võistlustest osavõtust ja võistlejate nimed palume teatada  3. augustiks 2017 
sport.vara@gmail.com  (peakohtunik Katrin Reimand 53009392).   
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