
 

 

 

1. EESMÄRK: liita valla erinevate piirkondade kogukondi, läbi ühise sportliku tegevuse.  

2. AEG JA KOHT: 01 august 2020, Kääpal, algusega 12:00 

3. OSALEJAD 

3.1. Osaleda võivad meie valla 5 teenuspiirkonna võistkonnad.  

3.2. Võistkonna peavad moodustama Mustvee Vallas alaliselt elavad (registreeritud)             

või Mustvee Valla allasutuses, vallavalitsuses täiskohaga töötavad inimesed. 

3.3. Võistkondade arv ühest piirkonnast ei ole piiratud. 

3.4. Vanuselist piirangut pole (palun tutvu eelnevalt alade kirjeldustega). 

3.5. Erinevatel aladel võivad olla erinevad võistkonna liikmed. 

 

4. REGISTREERIMINE 

4.1. Eelregistreerimist ei ole v.a Tänavakorvpalliturniiril (vaata ala juhendit) 

4.2. Mängudele tulles palume vormistada vabas vormis võistkonna registreerimislehe, 

kus on võistkonna nimi, millest on aru saada millist piirkonda võistkond esindab, 

võistkonna liikmete nimed. Registreerimine hiljemalt 26 juuli 2020 meilile: 

spordihoone@mustvee.eu 

 

5. MAJANDAMINE JA KORRALDAJAD 

5.1. Osavõtumaksu ei ole. 

5.2. Kohapeal avatud kohvik. 

5.3. Mängude meeleoluka läbiviimise eest seisavad hea Mustvee Valla Spordikeskus, 

Kalevipoja Koda, Saare Valla Kultuuri- ja Spordiselts. 

 

6. PAREMUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE 

6.1. Paremus üksikaladel selgitatakse kohapunktide teel – 1 koht annab 1 punkti, 2 koht 

2 punkti, kolmas koht 3 punkti jne. Vähim punkte saanud võistkond on võitja jne. 

6.2. Üksikalade paremusjärjestus selgitatakse välja järgmiselt: I koht – osalevate 

võistkondade arv+2; II koht – osalevate võistkondade arv +1; III koht – osalevate 

võistkondade arv; III koht – osalevate võistkondade arv -1 jne. Piirkondade 

paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse kõikide piirkonnast osalenud võistkondade 

punctid. Kõige rohkem punkte saanud piirkond on võitja jne. Kui lõppkokkuvõttes on 

mõnel piirkonnal ühesugune arv punkte, siis saab kõrgema koha üksikaladel rohkem 

esikohti jne. saavutanud piirkond. Osalemine tänavakorvpalliturniiril annab piirkonnale 

1 lisapunkti. 

6.3. Kokkuvõttes esikoha saanud piirkond saab aastaks enda valdusse “Kebeli Talu” 

poolt spetsiaalselt valmistatud rändkarika. 



 

 

6.4. Paremaid autasustatakse toetajate poolt välja pandud auhindadega. 

6.5. Korraldajatel on õigus välja anda eriauhindu. 

6.6. Tänavakorvpalliturniiril viiakse läbi Mustvee Valla Meistrivõistlused.  

 

7. TRADITSIOONI HOIDMINE 

7.1. Teised Suvemängud võitnud piirkond/kogukond saab enda valdusse aastaks kauni 

rändtaiese ning au ja võimaluse korraldada aastal 2020 Mustvee Valla 3. Suvemängud. 

7.2. Üks piirkond ei saa järgmiste mängude korraldusõigust üle kahe korra järjest. Kui 

piirkond, kes on korraldanud kaks järjestikku aastat mänge, võidab mängud ka 

kolmandat korda, siis läheb korraldusõigus üle viimastel mängudel 2. koha saanud 

piirkonnale. Rändkarikas jääb ikka hoiule võitja kogukonnale. 

 

8.  ALAD: alade lõplikud võistlussüsteemid selguvad kohapeal. Alad toimuvad jadas v.a. 

tänavakorvpall ja kepikõnd. 

8.1. Mustvee Valla Meistrivõistlused tänavakorvpallis 

8.1.1. Vanuseklassid: mehed, naised, noormehed 18 eluaastat ja nooremad, neiud 18 

eluaastat ja nooremad (et turniir toimuks, peab võistlusklassi registreeruma 

min 3 võistkonda). 

8.1.2. Võistkonna suurus: väljakul max 3 mängijat. Võistkonna maksimaalne suurus 5 

mängijat. 

8.1.3. Reeglid: kehtivad ametlikud tänavakorvpallireeglid. 

8.1.4. Eelregistreerimine: turniirile toimub eelregistreerimine kuni 26. juulini 2020, 

meilile spordihoone@mustvee.eu tuleb registreerimisel saata võistkonna nimi 

ja liikmete arv ning millises vanuseklassis osaletakse. 

8.1.5.  Võistkonna liikmed peavad olema Mustvee Valla elanikud, käima mõnes 

Mustvee valla koolis, töötama Mustvee Valla territooriumil olevas ettevõttes, 

valla allasutuses või vallavalitsuses, kuuluma Mustvee Vallas registreeritud 

klubisse. 

8.1.6. Soojendus ja mängupallid võtavad osalevad võistkonnad ise kaasa. 

8.2.  Köievedu 

8.2.1. Võistkonna suurus 5 tõmbajat. 

8.2.2. Tõmmatakse kahe võiduni. 

8.2.3. Täpsemad reeglid selgitatakse kohapeal üle: köit ei või ümber käe kerida, kõige 

viimane tõmbaja ei või köit ümber keha panna ning  “kaevuda maasse”, köit ei 

või  “lapata” jne.  

8.3. “Kalevipoja Kepikõnni Sari” 

8.3.1. Tegemist on sarja teise etapiga ( I etapp 19.07 Voore rannaalal ning III etapp 

10.09 Saare järve matkarajal). 

8.3.2. Ala läheb piirkondade üldarvestusse. 
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8.3.3. Algus Kääpal 15.00  

8.3.4. Distantsi pikkus 6-7 km 

8.3.5. Täpsem juhend www.spordikeskus.mustvee.eu 

8.3.6. Täpsem info: +372 5561 4660 (Kadri) 

8.3.7. Korraldaja: Saare Valla Kultuuri- ja Spordiselts 

8.4. Mustvee Valla MV rannavõrkpallis 

8.4.1. Turniir toimub 25. Juulil 2020 Mustvee spordihoone liivaväljakutel. 

8.4.2. Võistlusklassid: mehed, naised, segapaarid 

8.4.3. Eelregistreerimine kuni 21 juuli, meilile: spordihoone@mustvee.eu 

8.4.4. Võistkonna liikmed peavad olema Mustvee Valla elanikud, käima mõnes 

Mustvee valla koolis, töötama Mustvee Valla territooriumil olevas ettevõttes, 

valla allasutuses või vallavalitsuses, kuuluma Mustvee Vallas registreeritud 

klubisse. 

8.4.5. Soojendus ja mängupallid võtavad osalevad võistkonnad ise kaasa. 

8.4.6. Võistkonna suurus 2 inimest. 

 

8.5. Seikluspargirada viktoriiniga 

8.5.1. Iga võistkond paneb välja 1 osaleja, kes peab olema min 150cm pikk ning ei 

karda kõrgust. 

8.5.2. Osaleja läbib seiklusraja kõik punktid. Igas punktis on mõtteülesanne, mille 

lahenduse (sõna või lause) peab osaleja rada lõpetades ütlema kohtunikule.  

8.5.3. Võistlus pole aja peale vaid lahenduse ja vastuste õigsuse peale. 

9. INFO 

9.1.  Kogu informatsioon, fotod, videod, võistlustulemused jne on avalikud ning 

avaldatakse Mustvee Valla Spordikeskuse kodulehel: www. spordihoone.mustvee.eu, 

samuti Facebooki lehel jne. 

9.2. Täpsem info spordihoone@mustvee.eu, 53 626995, Tiit Tammaru 
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