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JÄRVAMAA  KOOLISPORDI VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 
 

ÜLDISELT 
Järvamaa koolide vahelisi võistlusi korraldab Järvamaa Spordiliit koos spordialade 
peakohtunikega. 
Kontor asub aadressil: Aiavilja tn 1, Paide  ( E-Piim Spordihallis). 
Aineühenduse  juht  Piret Reinfeld - Järvamaa Spordiliit  tel:     e-mail 
piret.reinfeld@jarvasport.ee 
 
EESMÄRK 
Populariseerida liikumisharrastust ja tervislikke eluviise õpilaste hulgas. 
Tunnustada spordiringide tööd koolides ja anda neile võistlusvõimalusi. 
Arendada spordisidemeid koolide õpilaste vahel ning teha koostööd Eesti Koolispordiliiduga. 
Selgitada välja maakonna parimad  koolid pallimängudes ja individuaalvõistlejad üksikaladel. 
 
 
Võistlustele eelregistreerimine:  Toimub internetipõhiselt google.com õppeveerandite kaupa:  
 
JUHENDID  Kõikidel koolispordivõistlustel on juhend, mille valmistab iga ala peakohtunik 
koostöös aineühenduse juhiga. Pallimängude võistkondliku ülesandmislehe täidab õppetaja 
vähemalt üks päev enne võistluspäeva google.com.is 
Individuaalaladel toimub nimeline registreerimine vastavalt juhendile,kuid mitte hiljem kui 
eelmise päeva kella 12.00 –ks. 
 
OSAVÕTJAD 
Võistlustest võivad osa võtta: 

 Kõikide Järvamaa koolides õpilased vastavalt võistlusala juhendile.  

 Kool võib osaleda  maakonna koolispordivõistlustel kuni kahe võistkonnaga. 

 Võistelda võib kuni kaks nooremat vanema vanusegrupi õpilast võistlustel, kui tema 
vanusele samal alal koolispordivõistlust ei korraldata. 

 Tüdruk võib asendada poissi kui samal alal tüdrukutele koolispordivõistlust ei korraldata. 

 Aineühenduse juht võib teha mööndusi väikekoolidele,  kus õpib vähem kui 50 õpilast. 
MÖÖNDUSED KOOLIDES 
Peetri Kool võistleb vajadusel Järva –Jaani Gümnaasiumiga( juhtimine üks), Vodja kool ning 
Tarbja LAK võistlevad vajadusel koos. 
 
Pallimängude võistlused toimuvad,  kui võistlustele registreerub vähemalt  kolm, mille puhul 
autasustatakse ainult võitja võistkonda. 
 
VANUSERÜHMAD 
Vanuserühmad on kirjeldatud vastava ala juhendis.  
 
AUTASUSTAMINE 
Sportmängud ja võistkondlikud alad: 
I-III kohale tulnud võistkonda autasustatakse karika , diplomiga. Kolme parema võistkonna 
liikmeid  diplomi ja meenega.Turniiri parimale poisile ja tüdrukule omistatakse PARIMA SÄRK. 
 
Individuaalaladel: 
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Kergejõustikus, suusatamises,  murdmaajooksus – iga vanuseklassi  kolmele parimale  medal 
ning U12,U14,U16 kl. kuuele paremale diplom. U20 ja U18 kl kolmele paremale diplom. 
 
MAJANDAMINE 
Võistlustest osavõtumaksu  Järvamaa koolidele  ei ole. 
Võistluste transpordikulud kannab osavõttev kool.  
 
MUU 
Sportmängudes on ühtne võistlusvorm. 
Sisealadel vahetusjalanõud kohustuslikud. 
Võistkonnad võtavad pallimängudele kaasa oma soojenduspallid. 
Peakohtunik moodustab kohtunike meeskonna vastava spordiala võistlusmäärustest lähtuvalt. 
Kõik võistlustega seotud küsimused lahendab peakohtunik koos peakorraldajaga. 
Proteste saab esitada  suuliselt koheselt  peale tulemuse väljakuulutamist või kirjalikult 30 minuti 
möödumisel. 
 
Järvamaa Spordiliit omab õigust teha  vajadusel muudatusi kalenderplaanis või ajakavades. 
Kõik tulemused ja pildid on avalikud ja avaldatakse Järvamaa Spordiliidu kodulehel ja 
facebookis.  
 
 
 
Kinnitatud 
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