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Võistluse eesmärk ja ülesanne – välja selgitada Kuressaare linna parim 
gümnaasium sportmängudes. Karikavõistluse eesmärgiks on pallimängude 
propageerimine, alade meisterlikkuse tõstmine ning oma kooli spordipubliku  
aktiviseerimine läbi kahe kooli omavahelise konkurentsi. 
 
Võistlusalad – poeglaste ja tütarlaste korvpall, võrkpall ja jalgpall 
 
Aeg ja koht – Korvpalli võistlused toimuvad 24. jaanuaril 2014.a. Kuressaare 
Spordikeskuses, algusega kell 16.00 tütarlapsed ja 17.30 noormehed; 
      Võrkpalli võistlused toimuvad 07. märtsil 2014.a. Kuressaare 
Spordikeskuses, algusega kell 16.00 tütarlapsed ja 18.00 noormehed; 
    Jalgpalli võistlused toimuvad 07. mail 2014.a. Kuressaare Garnisoni 
tn staadionil algusega kell 17.00 tütarlapsed ja 18.00 noormehed 
 
Korraldaja – Sihtasutus Kuressaare Spordibaasid, keda abistavad gümnaasiumide 
kehalise kasvatuse õpetajad 
 
Osavõtjad – Mõlemat gümnaasiumi esindab kooli poeglaste ja tütarlaste 
esindusvõistkond, mille koosseis moodustatakse vastava kooli õpilastest. Korvpallis 
ja võrkpallis on võistkonna suuruseks kuni 12 mängijat, jalgpallis kuni 14 mängijat. 
 
Võistluste süsteem – Üldvõitja selgub kõigi tütarlaste ja poeglaste mängude järel 
(iga võit annab võitja koolile 1 punkti ja kaotus 0 punkti) võidupunktide liitmise teel. 
Võrdsete võitude korral määrab üldvõitja viimase võistlusmängu (poiste jalgpall) 
tulemus. Kõigil aladel mängitakse ala rahvusvaheliste reeglite järgi. 
Korvpallis on tütarlaste mänguaja pikkus 4 x 8min ja poeglastel 4 x 10min; võrkpallis 
mängivad tütarlapsed kolmest geimist parim ja poeglapsed viiest geimist parim 
süsteemis ning jalgpallis on tütarlaste mänguaja pikkus 2 x 25min ja poeglastel 2 x 
40min (viigilise tulemuse korral selgub jalgpallis võitja karistuslöökide seeria järel). 
 
Autasustamine – Üldvõitjat kooli autasustatakse sihtasutuse poolt väljapandud 
rändkarikaga ja spordiinventariga. Üldkokkuvõttes parimat poeglaste ja tütarlaste 
võitja kooli autasustatakse karikaga. Iga mängu võitja võistkonda autasustatakse 
vahetult pärast mängu lõppemist sportliku eriauhinnaga. Mõlema kooli iga spordiala 
parimat mängijat autasustatakse eriauhinnaga. Mõlema kooli kehalise kasvatuse 
õpetajat autasustatakse Spordikeskuse kinkekaardiga. 
  
Registreerimine ja muu – ülesandmislehed võistkonna mängijate nimede ja 
mängusärkide numbritega tuleb esitada võistluspaigas korraldajale pool tundi enne 
mängu algust. Eelistatud särkide värvus: KG – sinine ja SÜG – valge. 
 
Lisainfo –  www.kuressaarespordikeskus.ee või tel: 5065161 Kalev Kütt 


