TEATEVÕISTLUSED 2017

1) JOOKSULT LÄBI RÕNGA PUGEMINE
Vahendid: väike kummirõngas, võimlemismatt ja võimlemisrõngas

Poisid (6) seisavad ühel pool ja tüdrukud (6) teisel pool tähise taga kolonnis. Distantsi keskel on
maas matt ja seisab abikohtunik, kes hoiab mati kohal püsti (rõngas toetub matile)
võimlemisrõngast  70cm.
Joostakse vaheldumisi. Jooksu alustab tüdruk. Võistlus lõpeb, kui poisid ja tüdrukud on vahetanud
omavahel pooled.
Jooksu alustab tüdruk kummirõngas käes:
1) jookseb pugedes läbi võimlemisrõnga oma võistkonna poisi juurde ja annab
kummirõnga üle kolonni esimesele poisile, ise läheb poiste kolonni lõppu.
2) poiss: jookseb kummirõngaga läbi võimlemisrõnga oma võistkonna tüdruku juurde ja
annab kummirõnga üle kolonni esimesele tüdrukule, ise läheb tüdrukute kolonni lõppu.
3) edasi võistlejate tegevused korduvad, võistluse lõpetab poiss.

2) VAHENDITE VAHETUS
Vahendid: teatepulgad (2), hernekotid (3), rõngad (6)

Poisid (6) seisavad ühel pool ja tüdrukud (6) teisel pool tähise taga kolonnis. Rajal on 6
võimlemisrõngast - 2 rõngast 1,0 m vahega kõrvuti (8 m, 10 m, ja 12 m joonel). Rõngastes nr 1, 3 ja
5 asuvad hernekotid, rõngas nr 6 on teatepulk ja rõngad 2 ja 4 on tühjad. Joostakse vaheldumisi.
Võistlus lõpeb, kui poisid ja tüdrukud on vahetanud omavahel pooled.
Jooksu alustab poiss teatepulk käes:
1) jookseb rõnga nr 1 juurde ja paneb sinna teatepulga;
2) võtab samast rõngast hernekoti ja tõstab selle rõngasse nr 2 (1 2);
3) seejärel tõstab hernekoti rõngast nr 3 rõngasse nr 4 ja rõngast nr 5 rõngasse nr 6 (3 4),(5 6);
4) võtab rõngast nr 6 teatepulga ja viib selle vastas kolonni esimesele tüdrukule, ise läheb
tüdrukute kolonni lõppu;
5) tüdruk jookseb rõnga nr 6 juurde ja paneb sinna teatepulga;
6) võtab samast rõngast hernekoti ja tõstab selle rõngasse nr 5 (6 5),
7) edasi viib hernekoti rõngast nr 4 rõngasse nr 3 ja rõngast nr 2 rõngasse nr 1 (4 3), (2 1)
8) võtab rõngast nr 1 teatepulga ja viib selle vastas kolonni esimesele poisile, ise läheb poiste
kolonni lõppu;
9) edasi võistlejate tegevused korduvad.
Vahendid peavad jääma rõnga sisse, võistluse lõpetab tüdruk.
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3) TEATEPULK RÕNGASSE
Vahendid: teatepulk, rõngas, koonus, topispall

Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga kolonnis. Esimesel võistlejal on käes
teatepulk. Rajal on stardist 10 m kaugusel rõngas, mille sees asub topispall, 20 m kaugusel
pöördetähis.
Iga võistleja läbib stardikäskluse peale distantsi järgnevalt:
1) jookseb rõngani ja asetab teatepulga rõngasse (teatepulk peab jääma rõngasse);
2) võtab rõngast topispalli ja jookseb ümber pöördetähise;
3) tagasi tulles paneb topispalli rõngasse ja võtab rõngast teatepulga;
4) viib selle järgmisele võistlejale, (vahetus toimub stardiposti taga);
5) edasi võistlejate tegevused korduvad;
6) viimane võistleja jookseb teatepulgaga üle finišijoone.

4) OSAVUSVÕISTLUS HÜPITSAGA
Vahendid: väike kummist rõngas, tõkked (2),võimlemisrõngas, hüpits, koonustähis

Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga kolonnis. Esimesel võistlejal käes
kummist teaterõngas. Rajal on madalad tõkked 6 m ja 12 m kaugusel stardist ning 20 m
kaugusel stardist asuvad kõrvuti koonustähis ja rõngas mille sees asub hüpits.
Iga võistleja läbib distantsi järgnevalt:
1) alustab jooksu ja ületab rajale asetatud tõkked;
2) jõudnud koonustähiseni paneb kummirõnga selle otsa;
3) võtab rõngast hüppenööri ja sooritab 5 sulghüpet hüppenööri tiirutamisega ette;
4) sooritanud hüpped, paneb ta hüpitsa rõnga sisse tagasi;
5) võtab koonuse otsast teaterõnga;
6) jookseb üle tõkete tagasi oma võistkonna juurde;
7) annab teaterõnga järgmisele võistlejale, ise läheb kolonni lõppu;
8) edasi võistlejate tegevused korduvad;
9) viimane võistleja jookseb teaterõngaga üle finišijoone.
NB! Kindlasti tuleb sooritada 5 hüpet, abikohtunik loeb hüppeid kaasa!
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5) OSAVUSVÕISTLUS TOPISPALLIGA
Vahendid: topispall, tõkked (2), pöördetähis

Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga kolonnis. Esimesel võistlejal käes
topispall. Rajal on stardist 6 m ja 12 m kaugusel väikesed tõkked ja raja lõpus 20 m kaugusel
pöördetähis.
Iga võistleja läbib distantsi järgnevalt:
1) alustab topispall käes jooksu esimese tõkkeni ning veeretab palli tõkke alt läbi ja
hüppab ise üle tõkke;
2) jookseb teise tõkkeni ja veeretab ka sealt alt palli läbi, hüpates üle tõkke;
3) edasi jookseb ümber pöördetähise;
4) tagasi tulles läbib raja sama moodi nagu tulles (hüppab üle tõkete ja veeretab palli tõkke
alt);
5) annab palli järgmisele võistlejale, ise läheb kolonni lõppu;
6) edasi võistlejate tegevused korduvad;
7) viimane võistleja jookseb topispalliga üle finišijoone.

6) PENDELTEATEJOOKS
Vahendid: teatepulk
Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga kolonnis. Esimesel võistlejal käes teatepulk.
Raja lõpus 20 m kaugusel stardist pöördetähis.

Iga võistleja läbib distantsi järgnevalt:
1) Peale stardikäsklust alustab teatepulk käes jooksu;
2) jookseb ümber pöördetähise ja tagasi oma võistkonna juurde;
3) annab teatepulga edasi järgmisele võistlejale, ise läheb kolonni lõppu;
4) võistlus lõpeb, kui kõik võistlejad on läbinud raja ja jõudnud oma kohale tagasi.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
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