
 

V Eesti Saarte mängud  
11.06.2016 a. Hiiumaal Emmastes 
 
JUHEND  
 
Alad ja toimumiskohad:  
Kergejõustik – Emmaste spordikompleksis 
Rannavõrkpall – Emmaste spordikompleksis 
Tänavakorvpall – Emmaste spordikompleksis   
Petank – Emmaste spordikompleksis  
Male – Emmaste Põhikoolis 
Tennis – Emmaste spordikompleksis  
Mälumäng – Emmaste Põhikoolis  
Orienteerumine – Leemeti terviserajad 
Rattakross – Leemeti terviserajad 
 
Juhtimine ja korraldamine:  
Eesti Saarte mängud korraldab Hiiumaa Spordiliit koostöös Emmaste valla ja 
Hiiumaa Spordiklubidega. 
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. 
juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.  
 
Osavõtjad:  
Eesti Saarte mängudest lubatakse osa võtma Eestimaa saarte püsielanikud ja 
suvesaarlased.  
Püsielanikega saarte või laidude eest võivad võistelda ka selle omavalitsuse 
elanikud, kelle haldusterritooriumil saar või laid asub.  
Iga sportlane võib võistelda ainult ühe saare eest.  
 
Mängude kava  
Mängude kavas on järgmised spordialad:  
1. Kergejõustik  
Võistkonna suurus piiramata 
100 m jooks M+N 
800 m N 
1500 m M  
kaugushüpe M+N  
kuulitõuge M+N 
kettaheide M+N  
teatejooks 4x250m M+N 
Jooksud toimuvad kõvakattega rajal. 
2. Rannavõrkpall  
Iga saar võib välja panna kuni 4 võistkonda (2 meeste ja 2 naiste), võistkonna 
suurus 2+1 liiget. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. Mängitakse liivakattega väljakul 
rannavõrkpalli reeglite järgi.  
3. Tänavakorvpall 3 on 3 



Iga saar võib välja panna kuni 4 võistkonda (2 meeste ja 2 naiste).  
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.  
TRIO 
 5. Male „Paul Keres 100“ 
Kui võistlejaid on vähem kui 3 siis mängivad naised kui mehed koos, aga arvestust 
peetakse eraldi. Mõtlemisaeg kuni 25 minutit oleneb võistlejate arvust. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist.  
6. Tennis  
Ajatennis segapaaridele. Iga saar võib välja panna kuni 2 võistkonda. 
Võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist. Mängitakse ühel kõvakattega 
väljakul. 
7. Mälumäng  
Võistkonna suuruseks on 1-5 liiget, iga saar saab panna välja ühe võistkonna. Kokku 
esitatakse 30 küsimust, 15 küsimust spordist ja 15 muudest valdkondadest.  
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. 
8. Orienteerumine 
Võistkonna suurus piiramata. Võistlus toimub lühirajal. Võistlusklassid M21, N21. 
Kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi SPORT-ident. Registreerimisel teatada 
oma SI- kaardi number. 
9. Rattakross 
Iga saar võib maksimaalselt välja panna kuni 6 meest ja  3 naist. Võistlussõit (60 
minutit + 1 ring), sõidetakse 2 km ringil. Jalgratast võistlusdistantsil vahetada ei tohi. 
Kaitsekiiver on kõikidele võistlejatele kohustuslik. Võistlusklasse on kaks, naised ja 
mehed (nooremaid, kui 2004.a. sündinuid sellele distantsile ei lubata!) 
 
Autasustamine  
Alade võitjaid autasustatakse medali ja diplomiga. Selgitatakse välja saarte 
mängude alade võitjad. Saarte vahelist arvestust ei peeta. Autasustamine toimub 
jooksvalt võistluspaikades.  
 
Üldist  
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.  
Osalejate toitlustamine toimub võistluspäeval Emmaste  Põhikooli sööklas kell 13.00 
– 15.00 
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab spordiala vanemkohtunik.  
 
Registreerimine ja osavõtutasu 
Eelregistreerimise palume teostada hiljemalt 1. juuniks 2016.a.  Eelregistreerimisel 
piisab, kui esindajad registreerivad võistkonnad, osalejate nimeline registreerimine 
toimub võistluspäeval ala kohtunikule esitatud ülesandmislehe kaudu..  
Hiiumaa Spordiliit, Anton Kaljula – anton@hiiumaasport.ee 



Kergejõustik – kjkhiiker@gmail.com 
Rannavõrkpall – ylarikaibald@gmail.com 
Tänavakorvpall – mati.kiiver@gmail.com 
Petank – berkueritood@hot.ee 
Male – anton@hiiumaasport.ee 
Tennis – tiiu.masing@mail.ee 
Mälumäng – tasuja86@hotmail.com 
Orienteerumine – spordiklubiernst@gmail.com 
Rattakross – spordiklubiernst@gmail.com 
 
Osavõtutasu võistleja kohta on 3,00 eurot, mis tuleb üle kanda Ühendus Hiiumaa Spordiliidu 
poolt esitatud arve alusel vastavalt maksetähtajale.  
 
Kohtumiseni V Eesti Saarte mängudel Emmastes! 
 
 
 
 
 
 
AJAKAVA 
 
10.30 mandaat       Emmaste spordihall 
11.00 V Saart mängude avamine    Emmaste jalgpallistaadion 
11:30 kergejõustik 100 m M,  kaugus N, kuul M, ketas N Emmaste kergejõustikustaadion 
11:30 rannavõrkpall      Emmaste liivaväljak 
11:30 tänavakorvpall      Emmaste väli korvpalliväljak 
11:30 petank       Emmaste spordikompleks 
11:30 tennis       Emmaste tennise väljak 
11:30 male       Emmaste Põhikooli aula 
12:00 rattakross      Leemeti terviserajad 
12:30 kergejõustik 100m N, kaugus M, kuul N, ketas M Emmaste kergejõustikustaadion 
12:40 kergejõustik 800m N                Emmaste kergejõustikustaadion 
12:50 kergejõustik 1500 M      Emmaste kergejõustikustaadion 
13:00 -15:00 lõuna      Emmaste Põhikooli söökla 
13:30 kergejõustik 4X250m N     Emmaste kergejõustikustaadion 
13:40 kergejõustik 4X250m M     Emmaste kergejõustikustaadion 
14:30 orienteerumine      Leemeti terviserajad 
15:00 mälumäng       Emmaste Põhikooli aula 
17:00 võistluste lõpetamine     Emmaste jalgpallistaadion 
    
 


