
2. Kaarma Spordimängude sari 2020 

Juhend: 

Kaarma Spordimängude sari on 4 etapiline võistlus paaridele, kus võisteldakse aladel, mida 

Saaremaal tutvustada ja propageerida. Kuigi võisteldakse paaridena, on kokkuvõttes võistlus 

individuaalne. 

Korraldaja;                    Kaarma Sport Management MTÜ 

Võistlusalad;                  Darts ( noolemäng ), Petanque, Mölkky, Mälumäng ( spordi ) 

Aeg ja koht;                   Saare maakaonnas, Jaanuar- Veebruar 2020 

Osavõtjad;                      Kõik soovijad. Võistkondi/paare võib mooduustada vabal valikul.  

Mälumänguks ehk viimaseks võistluseks on piirang, et kolme võistlusala järgi  

kokku sama punkti arvu omavad võistlejad ei saa koos moodustada  

mälumängu võistkonda/paari. Mälumängu võib mängida ka üksinda. 

Osavõtu tasu;                  2 euro per ala üks mängija, kuni 16 aastastele ( kaasaarvatud )tasuta. 

Paremuse slegitamine;   Igal alal annab esimene koht võistlejale 60 punkti, teine koht 54, kolmas 48, 

neljas 43, viies 40, kuues 38, seitsmes 36, kaheksas 34, üheksas 32, kümmnes 30 jne. Kõikide alade 

punktid summeeridakse, 4 - ala järel suurima punktsumma saavutanud võistleja on sarja võitja. Juhul 

kui peale nelja ala on võistlejatel võrdne arv punkte, on otsustav viimase võistluse ehk mälumängu 

koht ja punktid. 

Süsteem;                            Igal alal selgub turniiri täpne süsteem peale eelregistreerimist, olenevalt 

võistkondade/paaride arvust.     

Autasustamine;              Etapil kolme parimat paari/võistkonda autasustatakse. Üldkokkuvõttes 

saavad  auhinna kolm parimat võistlejat. Austastutatakse ka kokkuvõtte parimat naist ja noort ( kuni 

16 aastasele ). 

Registreerimine;             Eelregistreerimine vajalik, aadressile  tarvopihlas@gmail.com. Kohaoleku 

kinnitamine kuni 15min. enne võistlust.  

Info;                                   tarvopihlas@gmail.com või + 372 52 01 611.  
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Darts ( noolemäng ) 

Aeg;                          12.01.2020, kell 12.00 

Koht;                         Pritsumaja  teisel korrusel, Kuressaares ( sisse saab alates 11.30 Tallinna 

tänava uksest ) 

Süsteem;                  Eelregistreerimine kuni 10.01.2020 kella 22.00 ni! Võistluste täpne 

süsteem selgub peale eelregistreerimist, kui on selge osalevate paaride/võistkondade arv.  

Peale võistluspäeva kohaloleku kontrolli  toimub loosimine ja vastavalt sellele asetatakse 

paarid/võistkonnad tabelisse 

Mängitakse 501 st punktist alla erandiga, et duubliga lõpetama ei pea. Viskamist alustab 

loosiga tabelis kõrgemal olev paar/võistkond. Visatakse kordamõõda kolm noolt.  1 - 1 

viigiseisus  vistatakse  otsustava mängu alustaja selgitamiseks keskust. Võistkonna/paari 

siseselt ühes mängus viskajate järjekorda muuta ei tohi, küll võib seda teha uue mänguvooru 

alguses. 

Võimalusel kaasa võtta oma nooled,  kellel ei ole, palun sellest teda anda eelregistreerimisel. 

Petanque 

Aeg;                          26.01.2020, kell 10.00. 

Koht;                         Uduvere hall 

Süsteem;                  Eelregistreerimine kuni 24.01.2020 kella 22.00 ni! Võistluste täpne 

süsteem selgub peale eelregistreerimist, kui on selge osalevate paaride/võistkondade arv.  

Peale võistluspäeva kohaloleku kontrolli  toimub loosimine ja vastavalt sellele asetatakse 

paarid/võistkonnad tabelisse. 

Muu;                         Võistlusel võib kasutada oma mänguvahedid.  Kellel enda 

mänguvahendeid ei ole, palun sellest teada anda eelregistreerimisel. 



PS! Võtta kaasa soojemad riided. 

Mölkky 

Aeg;                          08.02.2019, kell 10.00. 

Koht;                         Kaarma Spordiamaja saal 

Süsteem;                  Eelregistreerimine kuni 06.02.2020 kella 22.00 ni!  Võistluste täpne 

süsteem selgub peale eelregistreerimist, kui on selge osalevate paaride/võistkondade arv.  

Peale võistluspäeva kohaloleku kontrolli  toimub loosimine ja vastavalt sellele asetatakse 

paarid/võistkonnad tabelisse. 

Paar-paari vastu mängides alustab loosiga eespool olev võitkond esimesena viskamist. 

Mölkky`t visatakse kordamõõda, kuni üks võistkond saavutab esimesena 50 punkti. Kui peale 

kahte mängu on seis 1 – 1, siis kolmandat mängu alustab esimesena võistkond, kellel on 

kahe vooruga visatud rohkem punkte. 

Muu;                          Mölkky mänguks olevad vahendid on korraldajate poolt. Kaasa võtta 

vahetusjalatsid. 

Mälumäng ( sport ) 

Aeg;                          17.02. 2020, kell 18.30 

Koht;                         Aste Põhikooli aula/söökla 

Süsteem;                  Eelregistreerimine kuni 16.02.2020 kella 22.00 ni!  Vastavalt juhendile 

on mälumängu erisuseks see, et mälumängu paari/võistkonda ei saa moodustada mängijad, 

kellel peale kolme võistlusala on võrdselt punkte. Mängida võib ka üksinda. Mälumängu 

teema on tänapäeva sport ja põhiküsimusi 25. Iga vastuse eest on võimalik saada 2, 1 või 0 

punkti. Võidab paar/võistkond kellel on rohkem punkte. Juhul kui peale 25 põhiküsimust on 

mistahes viigiline seis, esitatakse viigis olevatele paaridele/võistkondadele lisa küsimus(ed), 

kuni selgub paremusjärjestus. 

 



Muu;                           Kaasa võtta pastapliiats ja vahetusjalatsid. 

 


