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Eesmärk 

1. Populariseerida sporti vallas elavate inimeste seas. 

2. Selgitada välja valla sportlikum küla. 

 

Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad  

 21. veebruar I etapp Oisu kooli ümbrus 

 07. märts II etapp Laupa mõis 

 28. märts III etapp Türi Spordihoone 

 

Korraldajatel on õigus aega ja kohta muuta sõltuvalt ilmastikust või ootamatutest olukordadest. Täiendav ja 

täpsustatud informatsiooni saab Türi Spordiklubide Liidu kodulehelt (www.tskl.ee) , Türi Spordiklubide 

Liidu facebookist ja korraldajatelt.  

 

Osavõtjad 

Võistlustele on oodatud osalema kõik Türi valla külades elavad, õppivad, töötavad elanikud ja väljaspoolt 

Türi valda külaelanike lähisugulased (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, õed, vennad). Samuti on 

lubatud küla esindada küla edendajal, kes seal ei ela ega tööta, kuid aitab võistkonda kokku panna. Lubatud 

on osaleda Türi sisestel küladel nagu Näljakülal, Konnakülal, Kringlikülal jne. Esimesel etapil valitud küla 

all võisteldakse kõigil kolmel etapil ja muudatusi teha ei saa. Võistlejate arv on piiramatu.  

 

Võistluste süsteem 

Võitjad selguvad:  

I etapil – orienteerumises, suusatamises, reesõidus, kelgutamises ja üllatusalal. 

II etapil – mälumängus, kabes, nips, discgolf, täpsusvisked, üllatusalal. 

III etapil – lauatennis, sulgpall, üllatusala, üllatusala, üllatusala. 

 

Sportlikumaks külaks kuulutatakse kaheksa ala peale enim punkte kogunud küla.  

Punktisüsteem: 

 esimene koht – 30 punkti 

 teine koht – 27 punkti 

 kolmas koht - 25 punkti 

 neljas koht – 23 punkti 

 viies koht - 22  punkti jne 

 

Võrdsete punktide korral on võitja suusatamises kõrgeima koha saanud küla. Üks võistleja võib 

maksimaalselt kaasa teha etapi jooksul kahel alal ja lisaks üllatusalal. Võistlusklasse on igal etapil kokku 4 - 

mehed, naised, noored (sündinud 2007 - 2012) ja lapsed (sündinud 2013 ja nooremad). Kõik võistlejad 

võistlevad oma vanuseklassis. Võistlejate arv on piiramatu. Külade arvestusse läheb igal alal küla parim 

mees, naine ning noor või laps. Külade teised võistlejad ei hoia punkte kinni.  

 

Autasustamine 

Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga ning parimat küla karikaga. 

Talimängude üldarvestuse võitjat autasustame rändkarika ja diplomiga. Kolme parimat küla autasustatakse 

karika ja kinkekaardiga, mille paneb välja Türi vald spordivarustuse soetamiseks (I koht 250 eurot, II koht 

150 eurot ja III koht 100 eurot).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tskl.ee/


Korraldamine 

Võistlust korraldab Türi Spordiklubide Liit koostöös aktiivsete külade ja külaelanikega. 

 

Majandamine 

Võistluste korraldamise kulud kaetakse ja auhinnad soetatakse Türi Spordiklubide Liidu eelarvest ning 

projektide toetusega.  

 

Üldine 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu. 

Võistlejatel on õigus esitada pretensioone võistluse ajal või vahetult peale ala lõppu. Hilisemaid 

pretensioone ei arvestata. 

Võistlustele registreerides nõustun juhendi ja korraldajate poolt sätestatud tingimustega. Võistluste 

protokoll ja pildid avalikustatakse Järvamaa Spordiliidu ja Türi Spordiklubide Liidu kodulehel ning 

facebookis. Tulemusi kajastab ka ajakirjandus nii pildis kui ka kirjas.  

 

 

 

Informatsioon    

Türi Spordiklubide Liit 

tyrispordiklubi@gmail.com 

58201464 
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