
Eesti saarte mängud  

01-02.06.2013 a. Hiiumaal. 

 

JUHEND 

 

01.06.2013. a. 
Maraton, poolmaraton ja rahvajooksud– Kõpu tuletorni jalamil  

http://www.maraton.hiiumaa.ee 

 

02.06.2013. a. 
Eesti Saarte mängude avamine kell 11.45 

Kärdla staadionil. 

 

Mandaat Kärdla staadionil alates 10.30. 

Alade algus võistluspaikades kell 12.30 (välja arvatud mälumäng mis algab kell 

15.00). 

Kergejõustik – Kärdla staadion 

Rannavõrkpall – Kärdla supelrand 

Tänavakorvpall – Kärdla keskväljak 

Petanque – Kärdla turuplats 

Tennis – Kärdla tenniseväljakud 

Mälumäng – Kärdla staadion 

Alade lõpp ca 16.30 

 

Autasustamine jooksvalt võistluspaikades. 

Võitjaid autasustatakse  medali ja diplomiga. 

Selgitatakse välja saarte mängude alade võitjad. 

Saarte vahelist arvestust ei peeta. 

 

Osavõtjad: 

Saarte mängudest võtavad osa saarte elanikud seal hulgas ka suvel saartel elavad 

inimesed.  

 

Kergejõustik: 

100 m M+N 

800 m N 

1500 m M 

kaugus M+N 

kõrgus M+N 

kuul M+N 

ketas M+N 

oda M+N 

4 x 100 M+N 

 

Rannavõrkpall:  

Iga saar võib välja panna kuni 6 võistkonda. 3 meeste ja 3 naiste. 

Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist. 

Täiskasvanud M+N. 

Võistkonna suurus 2+1 

http://www.maraton.hiiumaa.ee/


 

Tänavakorvpall:  

Iga saar võib välja panna kuni 6 võistkonda. 3 meeste ja 3 naiste. 

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. 

Täiskasvanud M+N. 

Võistkonna suurus 3+1 

 

Petanque: 

Iga saar võib välja panna kuni 3 võistkonda. 

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. 

TRIO 

 

Tennis: 

Ajatennis segapaaridele N+M.  

Iga saar võib välja panna kuni 6 võistkonda. 

Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. 

Kaasata võib 1997. sündinud ja vanemaid mängijaid  

 

Mälumäng: 

Võistkonna suuruseks on 1-5 liiget ja iga saar saab panna välja ühe võistkonna. 

Kokku 30 küsimust eri valdkondadest. Esindatud on teemade grupid: saared, ajalugu, 

kultuur, sport, poliitika, loodus, geograafia, majandus.  

Küsimusi on nii Eestist, kui kogu maailmast.  

Küsimused on paigutatud kuude küsimuste gruppi, viie kaupa.  

Küsimused esitatakse gruppide kaupa, üks küsimuste grupp korraga ja seda kirjalikult 

paberi peal.  

Küsimustele vastatakse samale paberile koheselt küsimuse järele.  

Ühele küsimuste grupile on aega võistkonnal vastata 6 minutit. 

 

 

 

Eelregistreerimine hiljemalt 20 mai 2013 a.  

Tänavakorvpall: mati.kiiver@gmail.com 

Rannavõrkpall: ularikaibald@hot.ee 

Kergejõustik: kjkhiiker@gmail.com 

Petanque: berkueritood@hot.ee 

Tennis: tiiu.masing@mail.ee 

Mälumäng: anton@kardla.ee 

Maraton: http://www.maraton.hiiumaa.ee 
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