
           

                      40.EMAJÕE MÄNGUD 2016 
                                 Tartu vald 

JUHEN

EESMÄRK JA ÜLESANDED

Suure Emajõe ääres asuvad 11 valda  Laeva, Tartu, Luunja,  Vara , Rannu, Puhja, Tähtvere, Ülenurme,
Haaslava,  Mäksa vald ja Tartu linn.
 Jätkata Emajõe Mängude traditsiooni, säilitada sporditegemise tahet ja hoida elus mängude ideed
Emajõe piirkonna valdades. 

 AEG JA KOHT
40. Emajõe mängud toimuvad pühapäeval,  05. juuni 2016 Tartu vallas Lähtel Tartu valla spordiaktiivi
korraldusel
 OSAVÕTJAD 
Mängudest  kutsume  osa  võtma  Vara,  Luunja,  Laeva,  Haaslava,  Puhja,  Ülenurme,  Tartu,  Rannu,
Mäksa, Tähtvere valdades ja Tartu linnas elavaid või töötavaid sportlasi.

 VÕISTLUSALAD

1. Maastikujalgratastega teatevõistlus
Võistkonnas  3võistlejat(1  naine  +  2meest) Naised  distants  on  1km   ja  meestel  1,5km.  Võitja  on
kiiremini distantsi läbinud võistkond.

2.Perevõistlus Võistkonnas 3 võistlejat: ema,isa ja kuni 14aastane tütar või poeg. 4- 5 korviga Disc-
Golf  raja läbimine. Iga korvi  juures viskab iga pere liige nii  mitu viset tabamaks korvi.Võitja on see
võistkond kes läbib raja vähemate visete arvuga.Võrdse tulemuse korral toimuvad ümervisked.

3. Jalgpall Võistkonnas 5 + 1  mängijat, nendest väljakul 5. Mängitakse Lähte muruväljakul.  Mänguaeg
2  x  8   minutit.  Viigilise  tulemuse  korral  otsustavad  penaltid.  Võistluste  süsteem  selgub  pärast
registreerimist. 

4. Rannavõrkpall meestele ja naistele
Võistkonnas  3 mängijat.(väljakul  2  mängijat) Mängitakse  rannavõrkpallireeglite  alusel,  täpsem
võistluste ajakava ja süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist. Valda võib esindada kuni kaks
võistkonda.

5.Sangpommi rebimine.
Võistlus on individuaalne. Võisteldakse kuni 75kg  (sangpomm 24kg) üle 75kg (sangpomm 32kg)
Süsteem selgub enne mängude algust. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse kergemat võistlejat

6.Mälumäng
Võistkonda  kuulub  kuni 5  võistlejat. Vastata  tuleb  20  küsimusele  Eesti  ja  muu  maailmaga  seotud
teemadel.Küsimusi on 4vooru igas vooru 5 küsimust. Õige vastus annab 2 punkti, erandjuhtudel on ka
1 punkti võimalus. Võidab enim punkte kogunud võistkond. Võrdsete punktide arvu korral selgitatakse
kohad lisaküsimus(t)ega. Küsimused koostab ja mängu juhib Taavi Tamm



7.Juhtide võistlus 
Võistlevad vallavanem ja/või volikogu esimees.(põjusega võib asendada ka vallavalitsuse liige).
Lendava  taldriku viskamine Disc-Golf  korvi   Võidab fikseeritud  aja  jooksul  rohkem taldrikuid  korvi
visanud juht.

AUTASUSTAMINE

Alade võitjaid  ja II ning III kohta autasustatakse meenete ja diplomitega 

ÜLDISELT
Emajõe  mängudest  ootame  osa  võtma  kõiki  Tartumaa  valdade  esindusi,  kelle  piir  puutub  kokku
Emajõega.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad,  esindajad ja kohtunikud
kohapeal.
Iga võistleja on vastutav oma tervisliku seisundi eest, alla 16. a. vanuse võistleja tervise eest vastutab
lapsevanem või seaduslik hooldaja.
Info:
 Rein Lellep reinlellep@gmail.com tel.5227141

IX OSAVÕTUMAKSUD 
Emajõe mängude osavõtumaks kõikidel  aladel kokku on 120,00 € omavalitsuse  kohta,  üksikaladel
eraldi osavõtumaks  igal alal 30 €, toitlustamine 3,50 €  (supp + magustoit) osaleja kohta. Võistluste
osavõtust alade kaupa (millistest osa võtab, arv) ja lõunasöögi soovimisest teatada hiljemalt 25.maiks
Rein Lellep reinlellep@gmail.com tel.5227141
Osavõtumaks  ja  toitlustamine tasuda  Tartu  valla  a/aEE441010102017096005 arve  esitamisel  Tartu
valla poolt.   Märgusõna „EMAJÕE MÄNGUD“.
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