XIII SAKALA SUVEMÄNGUD 18. - 21.mai 2017
1.Juhtimine ja korraldamine

Suvemängude spordiprogrammi läbiviimise korraldamist teostab
Viljandimaa Spordiliit koostöös Viljandimaa Omavalitsuste Liidu,
Viljandi Spordikeskuse ja Viljandimaa spordiklubidega.
2.Osavõtjad

2.1.Suvemängudest kutsutakse osa võtma kõikide Viljandimaa
omavalitsuste võistkondi, mängude kavas olevatel spordialadel.
2.2. Valdade ja linnade võistkondi lubatakse komplekteerida ainult antud
omavalitsuse territooriumil alaliselt elavatest elanikest ja nende lastest
/lastelastest. Võistlejate nimekirja kinnitab antud omavalitsuse juht.
2.3.Iga võistleja saab XIII Sakala Mängude kestel esindada vaid ühte
omavalitsust
2.4. Mängudest kutsutakse osa võtma ajaloolise Viljandimaa koosseisu
kuulunud Imavere ja Türi (Kabala) valda Järvamaalt, Pajusi ja Põltsamaa
valda ja Põltsamaa linna Jõgevamaalt, Helme valda, Tõrva linna,
Hummuli valda ja Põdrala valda Valgamaalt.
3.Võitjate selgitamine
3.1. Üldvõitjate selgitamisel jaotatakse omavalitsused kahte gruppi
suuruse järgi:
I grupp- üle 2500 elanikuga omavalitsused
II grupp -alla 2500 elanikuga omavalitsused
Spordialade paremusjärjestus toimub ühes grupis, olenemata rahva
arvust.
3.2. Mängude võitjate selgitamiseks liidetakse suurtel omavalitsustel 7
parema spordiala tulemused ja väikestel omavalitsustel 5 parima ala
tulemused. Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht kergejõustikus.
3.3. Alavõitja punkte antakse alljärgnevalt : I - koht -25 p.; II - koht -23
p.; III - koht – 21p. ; IV koht-20 p.; V koht-19 p.jne.
3.4. Kui omavalitsus osaleb mõnel spordialal rohkem kui ühe
võistkonnaga, siis koha punkte arvestatakse vaid parimal võistkonnal,
järgnevad võistkonnad sellel alal kohapunkte kinni ei hoia.
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3.5. Mälumängule on lubatud võistlema omavalitsusjuhtide
koondvõistkond, kusjuures võistkond saab koha, kuid kohapunkte
üldtabelis kinni ei hoia.
4.Autasustamine
4.1. Mängude mõlema grupi kolme paremat omavalitsust autasustatakse
karikaga.
4.2. Kõikide spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse
karikate, mängijaid medalite ja diplomitega. Spordialade autasustamine
toimub kohe peale võistlust võistluspaigas.
4.3. Üldkokkuvõttes parimate omavalitsuste autasustamine toimub
pühapäeval, 21.mail kohe peale mälumängu Sakala Keskuses
orienteeruvalt kell 15.30
5.Eelregistreerimine
5.1.Omavalitsustel saata mängudest spordialade nimekiri hiljemalt 05.
maiks 2017.a. e-posti aadressil margit.kurvits@viljandimaa.ee
5.2.Nimelised ülesandmislehed, mis on omavalitsusjuhi poolt
allkirjastatud, saata 15.maiks 2017.a. e-posti aadressil margit.kurvits
@viljandimaa.ee
6.Üldist
6.1. XII Sakala Mängude pidulik avamine ja võimlemispidu toimub
20.mai 2017.a. kell 10.00 Viljandi Spordihoone suures saalis.
6.2. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste
kohtunikekogu, mis koosneb antud ala peakohtunikust, võistluste
peakohtunikust ja ühest spordiliidu juhatuse liikmest.
6.3. Iga sportlane vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
6.4. Kõigi võistluste kavas olevate spordialade täpne ajakava ja
esindajate koosolekute ajad teatatakse täiendavalt peale
eelregistreerimise lõppu.
6.5. XIII Sakala Mängude info leiab Viljandimaa Spordiliidu kodulehelt
http://www.spordiliit.viljandimaa.ee/est/XIII_Sakala_M__ngud_2017
7. XIII Sakala Suvemängude spordialad
1. kergejõustik:
mehed, MV 40 +,MV 50+ :
100;800; 5000; kaugus; kuul; ketas: oda: 4X100,
naised, NV 35 +, NV 45+ :
100; 400; 1500; kaugus; kuul; ketas; oda; 4X100
2. meeste võrkpall
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3. naiste võrkpall
4. korvpall -M40+
5. jalgpall -poisid 2006.a ja nooremad
6. lauatennis
8. mälumäng
9. discgolf
10.petank
11.jalgratta maastikusõit
12.tõstmine
8. Spordialade üldjuhendid
8.1 Kergejõustik- LEO LIIBER tel:51911930
Võistlused toimuvad 20.mail kell 11.30 -17.00 ja 21.mail kell 10.00 -13.00
Viljandi Staadionil
Osavõtjad: Vastavalt mängude üldjuhendile.
Kergejõustikuvõistlustel on kavas 8 ala:
Mehed, MV40+, MV50+ =100; 800; 5000; kaugus; kuul; ketas; oda + M 4X100
Naised, NV35+, NV45+ =100; 400; 1500; kaugus; kuul; ketas; oda + N 4X100
Omavalitsusel läheb ühel alal punktiarvestusse 2 paremat tulemust ühes
vanusegrupis, kusjuures arvesse mitteminevad võistlejad ei hoia kohapunkte kinni.
Üks võistleja võib osaleda 3 üksikalal + teatejooks.
Omavalitsus võib osaleda mitme teatevõistkonnaga.
Tulemuste arvestamine. Punkte arvestatakse alljärgnevalt:
Naised ja mehed I k -51 p; II k -49 p; III k -48 p …
Veteranide vanuseklassis I k -51 p; II k- 49 p; III k -48 p …
Veteranid võistlevad kuulitõukes, odaviskes ja kettaheites oma vanuseklassile
vastava kaaluga vahendiga.
KUUL KETAS ODA
MV 40+ (40-49) 7kg 2kg 800g
NV 35+ (35-44) 4kg 1kg 600g
MV 50+ (50-59) 6kg 1,5kg 700g
(60-69)
5kg 1kg 600g
(70-79)
4kg 1kg 500g
(80-89)
3kg 1kg 400g
NV 45+ (45-49) 4kg 1kg 600g
(50-59)
3kg 1kg 500g
(60-74)
3kg 1kg 400g
(75-84)
2kg 0,75kg 400g
Naiste ja meeste vanuseklassides toimuvad finaalid (100 m pääseb finaali 8
jooksjat, kuulitõukes ja kaugushüppes 8 võistlejat). Veteranide vanuseklassides
finaale ei peeta. Võistkondlikku arvestusse läheb 40 paremat tulemust (veteranide
tulemusi max 15 ja põhiklassi tulemusi max 23 + kaks teatejooksu).
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Kergejõustikul osalejate nimeline eelregistreerimine teha 18.maiks kella 17.00
eraldi exeli peale ja saata kergejõustiku peasekretärile jaak.israel@akg.vil.ee

8.2Võrkpall Naised
Võrkpall Mehed
MERLE KEERUTAJA-tel:5141535
Võistlused algavad 20.mail kell 11.30
MEHED - Viljandi Spordihoones
NAISED –Viljandi Spordihoones
Võistkonna suurus 10 mängijat. Platsil peab olema 6 mängijat. Võistluste süsteem
selgub peale eelregistreerimist. Võrdsete punktide korral on eespool see võistkond,
kelle kõikide mängude geimide suhe on parem, selle võrdsuse korral see võistkond,
kelle kõikide mängude geimipunktide suhe on parem.
Tulemuste arvestamine: võit-2p, kaotus-1p, loobumine-0p. Kahe loobumise korral
kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema punktid annulleeritakse.

8.3 Korvpall- VELLO RITS-tel:56696450
Võistlused toimuvad 20.mail, algusega kell 11.30 Viljandi Kesklinna Kooli
võimlas. Osaleda võivad mehed 40+. sündinud 1977.a ja varem. Võistkonna suurus
10 mängijat. Väljakul peab olema 5 mängijat. Võistluste süsteem ja mängu aeg
selgub peale eelregistreerimist. Võrdsete punktide korral kahe võistkonna vahel
otsustab omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna korral omavaheliste
mängude korvide vahe.
Tulemuste arvestamine: võit-2p; kaotus-1p; loobumine-0p. Kahe loobumise korral
võistkond kõrvaldatakse võistlustelt ja mängude tulemused annulleeritakse.

8.4 Jalgpall- JAAK LUHAKOODER tel: 55668406
Võistlused toimuvad 20.mail, algusega kell 11.00 Viljandi järve ääres jalgpalli
kunstmuruväljakul. Võistkonna suurus 12 mängijat, platsil 7 mängijat+1
väravavaht, vahetused edasi tagasi. Suluseisu ei võeta. Osa võivad võtta 2006.a. ja
hiljem sündinud poisid (tüdruk võib ka mängida). Võistluste süsteem selgub peale
eelregistreerimist.
Tulemuste arvestamine: võit-3p; viik-1p; kaotus-0p ja loobumine- +/- , kahe
loobumise korral võistkond kõrvaldatakse. Väravate mõõt 5x2 m. Mängitakse
palliga nr 4.

8.5 Lauatennis -JÜRI TALP tel: 56458438
Võistlus toimub 20.mail algusega kell 11.00 Suure-Jaani Kooli spordisaalis.
Võistlejate mandaat 10.30-10.50 võistlussaalis. Võistlus on võistkondlik
.Võistkonda kuulub 2 meest ja üks naine. Naine meest asendada ei tohi. Mängud
mängitakse ´´parem viiest``. Võistkondadevahelised kohtumised mängitakse 4
punktini(võiduni). Üksikkohtumiste järjekord:
M1 – M1
M2 – M2
N–N
SP (Segapaar)
M1 – M2
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M2 – M1
MP (Meespaar)
Täpsem võistluste süsteem selgub peale võistkondade eelregistreerimist.

8.6 Mälumäng-TOIVO SAKK
Toimub 21.mail, kell 14.00 Viljandi Sakala Keskuses (Tallinna tn.5,
Viljandi)
Võistkonnad 5 liikmelised.
40 küsimust (20 varia +20 sport)
8.7 Discgolf –MARTTI

OJAMAA tel:5536844

Toimumise aeg: 20. mai 2017 kell 11.30 mängu algus, kohaloleku kontroll 11.00
Toimumise koht: Viljandi Rotary Discgolfi park
Osavõtjad: Igast Omavalitsusest maksimaalselt 4 mängijat. Paremad OV selguvad,
kui nende mängijate kohapunktid liidetakse järgmise tabeli alusel:
viimane koht 1 punkt
eelviimane koht 2 punkti
jne.
Mängitakse 18 rada vastavalt PDGA ja Viljandi Rotary Discgolfi väljaku reeglitele.
Kestvus ca 2,5 tundi. Poolid (3-4 liikmelised mängijate grupid) moodustatakse
kohapeal skoorinis (online tulemuste märkimise koht). Kui pooliliikmetel pole
skoorinisse märkimise võimalust, kasutatakse skoorkaarti.
Ühisstart kell 11.30
Võistluse korraldaja: MTÜ Discgolfiklubi Viljandi Ketas, Martti Ojamaa.

8.8 Petank- IGOR TAVASTE tel: 5166968
Võistlused toimuvad 21.mail kell 10.00 Viljandi järve äärsel petangiväljakul.
Mänguviis: trio, võistkonnas kolm mängijat, nendest vähemalt üks naine. Igal
mängijal kaks kuuli. Võistlemiseks kasutatakse oma kuule. Võistlussüsteem ja
mängu pikkus selguvad kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.

8.9 Jalgratta maastikusõit- KRISTJAN KIVISTIK tel: 53268863
Võistlused toimuvad 18. mail algusega kell 18.00 stardi- ja finisipaigaga Viljandi
järve ääres Vesiflirdi kohviku eest. Numbrite väljastamine stardipaigas alates kella
17.30 Jalgratta maastikusõidu võistlused toimuvad ühisstardiga ning terviserajal
ümber Viljandi järve ~12 km pikkusel ringil. Kõik võistlejad sõidavad ühe ringi.
Võistlus on võistkondlik, punktiarvestusse läheb 2 paremat meest ja 2 paremat
naist. Vanusepiiranguid ei ole. Omavalitsus võib välja panna piiramatu arvu
võistlejaid.
Punkte antakse üldisest paremusjärjestuses alljärgnevalt: I koht 50p ; II koht 48p ;
III koht 46p ; 4. koht 45p; 5. koht 44p; 6. koht 43p;...
Võrdselt kogutud punktide puhul võidab enim kõrgemaid kohti saavutanud
võistkond.
Kolme parema võistkonna (nelja parema tulemuse saavutanud võistlejate)
autasustamine toimub kohe peale viimase võistleja finišeerimist.
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Võistlejatel on kohustuslik kiivri kandmine. Jalgratta valik vaba
Võistlused toimuvad EJL võistlusmäärustiku alusel.

8.10 Tõstmine- ENN RAIESTE- tel: 5200426
Võistlused toimuvad 18.mail 2017 kell 18.00 Mõisaküla spordihoones. Kaalumine
16.30-17.30
Programm ja tulemuste arvestamine:
1. Naised ja tüdrukud
2. Poisid (2004 ja nooremad)
3. Poisid (2000-2003)
4. Mehed
5. Veteranid (1982 ja vanemad)
Paremusjärjestus vanusegruppides selgitatakse punktide põhjal, kus
arvestatakse võistleja kaalu ja tõstetud kilogramme.
Võistkondlik paremusjärjestus:
I koht vanusegrupis 10 p., II koht 8 p., III koht 7p..........10.1p, 11.1p., jne.
Võistluste peakohtunik: Ilmar Kütt
Võistluste korraldaja :
MTÜ Viljandimaa Spordiliit
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