
 
Põlva maakonna koolide võistlus 

TÄHELEPANU, START! 
Juhend 

I EESMÄRK 
1. Populariseerida spordiharrastust õpilaste hulgas. 
2. Anda õpilastele võimalus oma osavuse, jõu, kiiruse, koordinatsiooni arendamiseks läbi erinevate 
teatevõistluste. 
3. Arendada spordisidemeid koolide vahel. 
4. Selgitada maakonna parim kool algklasside teatevõistluses Tähelepanu, start! ning edasipääsejad võistluse 
vabariiklikku lõppvooru. 
 II AEG JA KOHT 
5. Põlvamaa koolide võistlus toimub 28. märtsil 2023.a. algusega kell 9.30  Mesikäpa Hallis. 
20. aprill    poolfinaal (suured koolid) / Konesko Türi spordihoones kell 10.-14.00 
21. aprill    poolfinaal (väikesed koolid) / Viljandi Spordihoone kell 10.-14.00 
6. mai finaal    Tartu EMÜ Spordihoones / kellaaeg selgumas 
III OSAVÕTJAD 
6. Võistlustel võivad osaleda Põlva maakonna koolide 8-liikmelised võistkonnad :  
2.kl.- 1T + 1P, 3.kl – 1T + 1P, 4.kl 1T + 1P, 5.kl. 1T + 1P. Lubatud on nooremaid õpilasi kaasata 

vanematesse klassidesse.  Kool võib teatevõistlustel osaleda mitme võistkonnaga. 
IV VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE, PAREMUSE SELGITAMINE 
7. Võistlustutvustused kohapeal. Antakse aega harjutamiseks. Võistlused toimuvad ajale, iga eksimuse 
karistussekundid täpsustatakse võistluspäeva alguses. 
8. Tähelepanu, start! võistlusel kavas VIIS võistlust. Põlva maakonna koolide paremus selgitatakse viie 
võistluse kohapunktide summeerimise teel, kusjuures: I koht - 1 punkti, II koht - 2 punkti, III koht - 3 
punkti, jne. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse paremate kohtade arv. Nende võrdsuse korral 
viimase, eelviimase, jne. võistluse tulemus. 
V AUTASUSTAMINE 
9. Üldkokkuvõttes autasustatakse Põlva maakonna koolide algklasside kolme paremat koolivõistkonda 
karikate ja diplomitega, võistkondade liikmeid medalite, diplomite ja auhindadega. Meene kõikidele 
osalejatele. 
VI MAJANDAMINE 
10. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kannab Põlva Maakonna Spordiliit 
koos võistlusi korraldavate koolidega. 
11. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav kool. 
VII ÜLDISELT 
12. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos võistkondade 
esindajatega.  
Teatevõistluste peakohtunik ELINA MARTIN, tel. 5114558 
13. Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda 
tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja videomaterjali ürituse 
propageerimiseks. 
14. Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), 
siis jää koju! 
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