
                             

 

                                     VII TÜRI VALLA KÜLADE TALIMÄNGUD 2019 

 

                                                      I   ETAPI    JUHEND 

 

EESMÄRK 

Selgitada Türi valla külade parimad lauatennises, koroonas, kabes ja nipsumängus 

(kabemängu nuppudega ja -laual). Populariseerida sportlike eluviise Türi valla külade elanike 

hulgas. 

 

AEG JA KOHT 

I etapp toimub  27. jaanuaril  algusega kell 11.00 Kabala spordihoones.  

 

REGISTREERIMINE 

Võistlejate eelregistreerimine alade kaupa tuleb teha, hiljemalt 24. jaanuariks, kas 

elektrooniliselt aadressile liisagritsenko@gmail.com või telefonil 58201464.  

 

VÕISTLUSSÜSTEEM 

 

Lauatennis 

Võistkonna suurus on piiramatu, kuid võistkondliku paremuse selgitamiseks läheb küla 

arvesse parima noorvõistleja (2004a. ja hiljem sündinud poiss või tüdruk), naise ja mehe 

tulemus. Teised võistlejad punkte kinni ei hoia. Võistlussüsteem selgub peale osalejate 

registreerimist. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistkonda, kes kogus rohkem esikohti, 

teisi kohti jne.  

 

Kabe 

Võistkonna suurus on piiramatu, kuid võistkondliku paremuse selgitamiseks läheb küla 

arvesse parima noorvõistleja (2004a. ja hiljem sündinud poiss või tüdruk), naise ja mehe 

tulemus. Teised võistlejad punkte kinni ei hoia. Võistlussüsteem selgub peale osalejate 

registreerimist. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistkonda, kes kogus rohkem esikohti, 

teisi kohti jne. 

 

Nipsumäng 
Võistkonna suurus on piiramatu, kuid võistkondliku paremuse selgitamiseks läheb küla 

arvesse parima noorvõistleja (2004a. ja hiljem sündinud poiss või tüdruk), naise ja mehe 

tulemus. Teised võistlejad punkte kinni ei hoia. Võistlussüsteem selgub peale osalejate 

registreerimist. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistkonda, kes kogus rohkem esikohti, 

teisi kohti jne. 

 

Koroona 

Võistkonna suurus on piiramatu, kuid võistkondliku paremuse selgitamiseks läheb küla 

arvesse parima noorvõistleja (2004a. ja hiljem sündinud poiss või tüdruk), naise ja mehe 

tulemus. Teised võistlejad punkte kinni ei hoia. Võistlussüsteem selgub peale osalejate 

registreerimist. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistkonda, kes kogus rohkem esikohti, 

teisi kohti jne. 

 

 

 



Üllatusala 

Võistkonna suurus on 3 inimest  - noorvõistleja (2004a. ja hiljem sündinud poiss või tüdruk), 

naine ja mees. Võistlussüsteem selgub peale osalejate registreerimist. 

 

 

Igal alal toob võistleja oma külale punkte alljärgnevalt 1. koht - 30 punkti, 2. koht 27 punkti, 3. 

koht 25 punkti, 4. koht 23 punkti, 5. koht 22 punkti jne. 

Individuaalvõitjad selguvad lauatennises, kabes, koroonas ja nipsumängus eraldi noorte, 

meeste ja naiste arvestuses. Üllatusala on võistkondlik. 

Kõik lauamängud algavad võimlas üheaegselt. Võistlejal on õigus esimesel etapil osaleda 

kuni kahel alal. 

 

AUTASUSTAMINE 

Igas laumängude võistlusklassis kolme  paremat autasustatakse medali ja diplomiga. Võitjat 

küla autasustatakse karikaga. 

 

MUUD 

Juhendiga määratlemata küsimused ning võistluskäigus tekkinud probleemid lahendab 

kohtunikekogu võistluspaigas. 

 

 

Võistluste korraldustoimkond: 

Türi Spordiklubide Liit    Kabala Kultuuri ja Spordi Selts 

liisagritsenko@gmail.com     

58201464       
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