
 

IV Eesti Saarte mängud 
JUHEND 

 
 
I Eesmärk  
1. Pakkudes võistlusvõimalusi Eesti saarte elanikele ja suvesaarlastele suurendada nende 
huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu; 
2. Jätkata Eesti Saarte mängude traditsiooni. 
 
II Aeg ja koht  
  
IV Eesti Saarte mängud toimuvad 14. juunil 2015 Muhumaal.  
Alad ja toimumiskohad: 
Kergejõustik – Muhu Põhikooli staadion 
Võrkpall – Muhu Põhikooli staadion 
Tänavakorvpall – Muhu Põhikooli staadion 
Tennis – Tamse küla tenniseväljakud 
Petank – Muhu Põhikooli staadion 
Köievedu – Muhu Põhikooli staadion 
Mälumäng – Muhu Põhikoolis 
 
Mängude avamine kell 11.00 Muhu Põhikooli staadionil, võistluste algus 11.30, v.a. tennis, mis 
algab kell 12.00 ja mälumäng, mis algab kell 14.00. 
 
III Juhtimine ja korraldamine  
1. Eesti Saarte mängud korraldab Muhu Vallavalitsus koostöös Spordiklubiga Muhu, Muhu 
Põhikooli ja Tenniseklubiga TC 2000.  
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, 
kui käesolev juhend määratleb teisiti.  
 
IV Osavõtjad  
1. Eesti Saarte mängudest lubatakse osa võtma Eestimaa saarte püsielanikud ja 
suvesaarlased.  
2. Püsielanikega saarte või laidude eest võivad võistelda ka selle omavalitsuse elanikud, kelle 
haldusterritooriumil saar või laid asub. 
3. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe saare eest. 
 
V Mängude kava  
Mängude kavas on järgmised spordialad:  
 
1. Kergejõustik 
Võistkonna suurus piiramata, kavas on järgmised alad:  
60 m jooks M+N 
1500 m krossijooks N/ 3000m krossijooks M 
kaugushüpe M+N 
kuulitõuge M+N 
odavise M+N 
pendelteatejooks (5M+5N) 
 
2. Võrkpall 
Iga saar võib välja panna kuni 2 võistkonda, võistkonna suurus 6 liiget, neist väljakul 3 meest + 
1 naine. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. Mängitakse liivakattega väljakul (väljak 
8x8m) saalivõrkpalli reeglite järgi. 
 



3. Tänavakorvpall  
Iga saar võib välja panna kuni 3 meeste ja 2 naiste võistkonda. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. 
Võistkonna suurus neli mängijat, väljakul 3 mängijat. 
 
4. Petank 
Iga saar võib välja panna kuni 2 võistkonda. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. 
Segatrio, väljakul 3 mängijat, nendest 1 naine.  
 
5. Köievedu 
Võistkonnas 7 liiget (5 võistlejat + varu + kapten) 
Iga saar võib välja panna 1 võistkonna. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. 
 
6. Tennis 
Iga saar võib välja panna kuni 2 võistkonda. Võistkonna suurus kuni 4 võistlejat (2 meest ja 2 
naist). Selgitatakse võistkondlik paremusjärjestus, mängud toimuvad üksikmängudes ja 
segapaarismängus. Mängu võit annab võistkonnale 1 punkti. Kohtumised peetakse järjekorras: 
1. meeste üksikmäng ja 2. naiste üksikmäng. Kui võistkondlik seis üksikmängude järel on viigis 
(1:1), siis peetakse otsustav kohtumine segapaarismängus. Täpsem võistlussüsteem selgub 
pärast eelregistreerimist. 
 
7. Mälumäng 
Võistkonna suuruseks kuni 5 liiget, iga saar saab panna välja ühe võistkonna. Kokku 
esitatakse 30 küsimust eri valdkondadest: saared, ajalugu, kultuur, sport, poliitika, loodus, 
geograafia, majandus.  
Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv. 
Punktide võrdsuse korral esitatakse esimese kolme koha selgitamiseks lisaküsimused, 
ülejäänud võistkonnad jäävad kohti jagama.  
 
VI Autasustamine 
Alade võitjaid autasustatakse medali ja diplomiga. Parimaid võistkondi eriauhinnaga. 
Autasustamine toimub jooksvalt võistluspaikades. 
 
VII Registreerimine ja osavõtutasu 
Eelregistreerimise palume teostada hiljemalt 8. juuniks 2015.a. e-posti aadressile: 
kalev.kytt@muhu.ee. Eelregistreerimisel piisab, kui esindajad registreerivad võistkonnad, 
osalejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval peakohtunikule esitatud 
ülesandmislehe kaudu.   
Osavõtutasu võistleja kohta on 3,00 eurot, mis tuleb üle kanda Muhu Vallavalitsuse poolt 
esitatud arve alusel vastavalt maksetähtajaks.   
 
VIII Üldiselt  
 1. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.  
2. Osalejate toitlustamine toimub võistluspäeval Muhu Põhikooli sööklas kell 13.00 – 14.00 
3. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab spordiala vanemkohtunik. Vajadusel 
kaasatakse peakohtunik.  
 
IX Info ja üldkontaktid: 
1. Muhu Vallavalitsus: Raido Liitmäe (peakorraldaja) – tel. 5082776, raido.liitmae@muhu.ee 
2. Spordiklubi Muhu: Kalev Kütt (peakohtunik) – tel. 5065161, kalev.kytt@muhu.ee 
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