
Jõgevamaa XXVI suvemängud 2021 juhend  
 

 

I  Eesmärk: 

Hoogustada spordiliikumist maakonnas, pakkuda võistkondadele ja individuaalvõistlejatele 

võistlemisvõimalusi,  sisustada aktiivselt ja sportlikult elanikkonna vaba aega. Selgitada välja 

parimad suvemängude kavas olevatel aladel. 

 

II Aeg ja koht: 

Jõgevamaa XXVI suvemängud toimuvad 19. juuni - 07. august 2021.a. Mustvee vallas. 

 

III Juhtimine ja korraldamine: 

Jõgevamaa XXVI suvemängude üldjuhtimist teostab Jõgevamaa Spordiliit Kalju koostöös 

Mustvee Vallavalitsuse, Mustvee Valla Spordikeskusega ja Mustvee Kultuurikeskusega. 

 

IV Osavõtjad: 

Jõgevamaa XXVI suvemängudele kutsutakse osalema kõik Jõgevamaal elavad, töötavad või 

õppivad elanikud, spordiklubide, külaseltside ja kogukondade (sõpruskondade) liikmed, kes on 

sündinud 2006.a. ja varem (v.a. tõukerattasprint lastele). 

 

1. Meeste ja naiste tänavakorvpall 

Võistkonnas 5 mängijat, 3 väljakul. Mänguaeg ja võistlussüsteem selgub peale võistkondade 

registreerumist. Mängitakse FIBA 3x3 korvpalli reeglite järgi. 

Peakohtunik Tiit Tammaru, tel. 53626995, e-mail: spordihoone@mustvee.eu 

 

2. Kalapüük ühe käsiõngega kaldalt 

Tavapüük käsiõngega (üks õng võistleja kohta). Söödaks ussid, tõugud, sai (põhjasööt on 

lubatud), mis tuleb võistlejal ise kaasa võtta. Võitja selgitatakse ühes võistlusklassis püütud 

kalade kogukaalu järgi. Püügikohad selguvad võistluste alguses loosi teel. 

Naiste ja meeste võistlusklass. 

Peakohtunik Tarvo Leon, tel. 56955666, e-mail:mustvee@voblafishing.ee 

 

3. Tõukerattasprint   

Vanuseklassid 

T 2011-2013.a. sündinud  P 2011-2013.a. sündinud 

 2010-2008.a. sündinud   2010-2008.a. sündinud 

 2007-2005.a. sündinud   2007-2005.a. sündinud  

Tõukerattad saab võistluspaigast, osalejale kiiver kohustuslik. 

Peakohtunik Kaido Kriit 

 

4. Kanuusõit segapaaridele 

Võistkonna suurus 2 osalejat mees ja naine.  

Korraldaja Kebeli Talu, peakohtunik Tõnu Sepp, tel. 53499889, e-mail: kebelitalu@gmail.com 

 

5. Sangpommi rebimine 

Võisteldakse ühe käega sangpommi rebimises mehed 3 minuti ja naised 1 minuti jooksul, naised 

16 kg, mehed 24 kg.  

Peakohtunik Ülo Kuusk, tel. 51961112 

 

 



6. Jalgrattakross 

Vanuseklassid: 

T   2006-2009.a. sündinud     P  2006-2009.a. sündinud 

N           2005-1982.a. sündinud                       M            2005-1982.a. sündinud  
NV   1981.a. ja varem sündinud                 MV  1981.a. ja varem sündinud 

Distantsi pikkus maastikul naistele 5 km ja meestele 10 km. Võistlejale kiiver kohustuslik. 

Peakohtunik Margus Ääremaa, tel. 5087297, e-mail: margus@vali.ee  

 

7. Discgolf 

Mängitakse üks ring 14 korviga Voore discgolfi rajal. Võistlus peetakse vastavalt PDGA 

reeglitele. Registreerimine aadressil: https://discgolfmetrix.com/1734199  avaneb 07.07.2021 

10:00 ja lõppeb 06.08.2021 22:00. Maksimaalne mängijate arv on 70 inimest.  

Omad võistlusvahendid kaasa. Naiste ja meeste võistlusklass.  

Peakohtunik Kadi Pint, tel.56969878, e-mail: kadipint@gmail.com 

 

8. Meeste jalgpall  

Võistkonna suurus kuni 8, väljakul 5+1 mängijat. Mänguaeg ja võistlussüsteem selgub peale 

võistkondade registreerimist. 

Peakohtunik Silver Nõmmiksaar, tel. 55571721, e-mail: silvern85@gmail.com 

 

9. Naiste ja meeste rannavõrkpall 

Võistkonna suurus 2 mängijat. Võistlussüsteem selgub peale võistkondade registreerimist. 

Peakohtunik Aarne Neimann, tel. 5202235, e-mail: aarne.neimann@jogeva.ee 

 

10. Petanque 

Võistlus toimub  kolmikutele, kus vähemalt on üks naisvõistleja. 

Peakohtunik Aimur Säärits, tel. 5147489, e-mail: sarkasport@sarkasport.ee 

 

12. Noolevise 

Naiste ja meeste võistlusklass. 

Igal võistlejal 7 viset. Visatud koondsumma otsustab paremusjärjestuse. Igal võistlejal üks katse, 

kuid olemas kõrval harjutamise võimalus enne sooritust. Koondsumma võrdsuse korral saab 

parema koha eelpool võistelnud võistleja. 

Naiste ja meeste võistlusklass. 

Peakohtunik Janek Romanovitš, tel. 5186790, e-mail: e-mail: janekrom@gmail.com 

 

13. Köievedu 

Võistkonna maksimum suurus 5 vedajat + kapten. 

Peakohtunik Tiit Tammaru, tel. 53626995, e-mail: spordihoone@mustvee.eu  

 

14. Vildivise 

Iga võistleja saab kaks katset, millest arvesse läheb pikim katse. 

Naiste ja meeste võistlusklass. 

Peakohtunik Janek Romanovitš, tel. 5186790, e-mail: janekrom@gmail.com 

 

15. Juhtide mitmevõistlus 

Võistlema kutsutakse Jõgevamaa omavalitsustes töötavad vallavanemad, abivallavanemad, 

volikogu esimehed ja aseesimehed, vallasekretärid, vallavalitsuste liikmed ja külavanemad.  

Peakohtunik Tiit Lääne, tel. 5086580, e-mail: tiit.laane@gmail.com 

 

https://discgolfmetrix.com/1734199


 

VI Üldparemusjärjestuse määramine  

Üldparemusjärjestust omavalitsuste vahel ei selgitata, selgitatakse välja suvemängude kavas 

olevate spordialade parimad individuaalvõitlejad ning võistkonnad.  

 

VII Autasustamine 

Kolme paremat võistkonda võistkondlikul spordialal autasustatakse medaliga ja võitjat 

võistkonda karikaga. Individuaalvõistluse kolme parimat autasustatakse medaliga. 

Autasustamine toimub võistluspaigas vahetult pärast iga võistlusala lõppu. 

 

VIII Registreerimine 

Registreerimine võistkondlikele aladele: tänavakorvpall hiljemalt 14.juuniks, jalgpall ja 

rannavõrkpall hiljemalt  3.augustiks e-postile: info@jslkalju.ee, köievedu enne ala algust 

kohapeal.    

Registreerimine individuaalaladele on avatud kuni ala alguseni või teatud aladel (sangpomm, 

kanuusõit, tõukerattasprint,  noolevise, vildivise) ala lõpuks märgitud kellaajani või kui ala 

vanemkohtunik otsustab kohapeal sõltuvalt asjaoludest. 

 

IX  Üldist 

Kõik vaidlused võistluspaigas lahendavad spordialade vanemkohtunikud koos peakorraldaja  ja 

peakohtunikuga. Täiskasvanutest vastutab iga võistleja oma tervisliku seisundi eest. Lastel 

vastutab lapsevanem, õpetaja või treener, kes on lapsega kaasas. 

Lähetuskulude ja toitlustamise eest tasuvad osalejad ise. 

 

Peakorraldaja Tiit Tammaru 

Peakohtunik Toomas Klaarman 

Peasekretär Jana Pärn 

 

Võistlustulemused ja fotod on avalikud. 

 

 

 

Jõgevamaa XXVI  suvemängude ajakava 2021.a. 

 

 

19. Juuni laupäev   

11.00    Meeste ja naiste tänavakorvpall Kääpa Kalevipoja koda 

 

10. Juuli laupäev  Mustvee linna päevade raames 

 

07.00-10.00   Kalapüük   Mustvee lõunamuulil 

10.00-11.00   Tõukerattasprint  Mustvee ranna promenaadil 

11.00-12.00   Kanuusõit   Mustvee lõunamuulil 

14.00-15.00   Sangpomm   Mustvee rannaparklas lava ees  

 

6. august reede    

 

18.00    Jalgrattakross   Voore terviserada 

 

  

mailto:info@jslkalju.ee


 

7. august laupäev 

11.00    Võistluste avamine     Mustvee spordikeskuse juures         

11.30  Jalgpall                  Mustvee kooli staadion    

11.30  Rannavõrkpall                Mustvee spordikeskuse liivaväljakud                

11.30  Petanque    Mustvee rannas liiva alal 

12.00-14.00 Noolevise              Mustvee rand 

12.00  Discgolf   Voore discgolfirada 

13.00  Köievedu   Mustvee rand      

14.00-15.00 Vildivise              Mustvee rand     

15.00  Juhtide mitmevõistlus    Mustvee rand   

16.00  Lõpetamine   Mustvee Kultuurikeskus 

 

 


