TEATEVÕISTLUSED 2015

1) Jooks takistusega
Vahendid: teatepulk, 2 madalat tõket (takistust), koonus (tähis).
Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga kolonnis. Esimesel
võistlejal on käes teatepulk ja parem käsi ümber tähise. Madalad tõkked on 6m ja
12m joonel, pöördetähis 20m joonel.
Iga võistleja läbib stardikäskluse peale distantsi järgnevalt:
1) ületab jooksuga takistused, mis asuvad 6m ja 12m joonel;
2) jookseb edasi ümber pöördetähise, mis asub 20 meetri joonel;
3) joostes tagasi ületab takistused, mis asuvad 12 meetri ja 6meetri joonel;
4) annab teatepulga üle järgmisele võistlejale ning läheb ise kolonni lõppu.
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2) „Täpsuskütt“
Vahendid: hernekott, rõngas, korv (ämber) 2 madalat tõket (takistust).
Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga. Esimesel võistlejal on käes
hernekotike. Madalad tõkked on 6m joonel ja 12m joonel, rõngas 18m joonel
ning korv 20m joonel (kaugus rõnga servast korvini 1,5m).
Iga võistleja läbib stardikäskluse peale distantsi järgnevalt:
1) ületab jooksuga takistused, mis asuvad 6m ja 12m joonel;
2) jookseb edasi rõngani, astub rõnga sisse ja sooritab hernekotiga viske 1,5 m
kaugusel asuvasse korvi;
3) võtab korvist hernekoti ja jookseb sellega oma võistkonna juurde tagasi
ületades 2 takistust;
4) annab koti teatena järgmise võistleja kätte ning läheb ise kolonni lõppu.
NB! Kui vise läheb korvist mööda, tuleb võistlejal endal hernekott üles võtta
ja rõnga seest uus vise sooritada. Kui kolm viset on sooritatud ja võistleja
pole korvi tabanud, võtab ta hernekoti ja jookseb sellega oma võistkonna
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juurde tagasi ületades 2 takistust ning annab koti teatena järgmise võistleja kätte
ning läheb ise kolonni lõppu.
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3) Osavusharjutus palli ja rõngaga
Vahendid: võrkpalli suurune pehme pall (švammipall), rõngas ja 2 tähist.
Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise (posti) taga kolonnis. Esimesel
võistlejal on käes pall. Koonus, mille ümber on rõngas asub 6m joonel, teine
koonus asub 20m joonel.
Iga võistleja läbib stardikäskluse peale distantsi järgnevalt:
1) paneb pehme palli kahe jala vahele ja hüppab sulghüpetega rõngani, mis on
ümber koonuse ja asub 6 m kaugusel stardijoonest;
2) paneb palli rõngasse, koonuse kõrvale;
3) võtab rõnga ja jookseb 20m joonel asuvast pöördetähisest mööda;
4) tähise taga teeb 5 hüpet läbi rõnga tiirutamisega ette;
5) võtab rõnga kätte ja jookseb koonuseni, mis asub 6m joonel;
4) paneb rõnga ümber koonuse ja võtab palli, mille asetab kahe jala vahele;
5) hüppab oma võistkonnani ning annab palli edasi teatena järgmisele võistlejale,
ise läheb kolonni lõppu.
NB! Kui pall tuleb jalgade vahelt ära, siis tuleb hüppamist jätkata kohast,
kus pall ära tuli, mitte sealt, kuhu pall veeres!

20m

6m

2

4)„Süstikjooks“
Vahendid: 3 topispalli, teatepulk.
Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise taga kolonnis. Esimesel võistlejal on
käes teatepulk. Raja keskel asuvad 3 m vahedega 3 topispalli ja lõpus 20m joonel
pöördetähis.
Iga võistleja läbib stardikäskluse peale distantsi järgnevalt:
1) jookseb teatepulk käes kolmanda topispallini ja puudutab seda pulgaga;
2) seejärel jookseb tagasi esimese topispalli juurde ja puudutab seda
teatepulgaga:
3) edasi jookseb teise topispallini ja puudutab seda;
4) siis tagasi esimese topispalli juurde, mida puudutab;
5) seejärel jookseb ümber pöördetähise, mis asub 20m joonel oma võistkonna
juurde tagasi ja annab teatepulga järgmisele võistlejale, ise läheb kolonni
lõppu.
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5)Vahendite vahetus
Vahendid: koonused (4), võimlemisrõngad (2), teatepulk, hernekott, väike
kummirõngas.
Poisid (6) seisavad ühel pool ja tüdrukud (6) teisel pool tähise taga kolonnis
(parem käsi ümber tähise). Joostakse vaheldumisi. Võistlus lõpeb, kui poisid ja
tüdrukud on vahetanud omavahel pooled.
Jooksu alustab tüdruk kummirõngas käes:
1) jookseb võimlemisrõngani 1, mille sees on hernekott;
2) asetab kummirõnga võimlemisrõngasse, võtab sealt hernekoti;
3) jookseb hernekotiga koonuste vahelt “slaalomina“ võimlemisrõngani 2,
milles on teatepulk;
4) paneb hernekoti rõngasse ja võtab sealt teatepulga, millega jookseb poiste
kolonnini;
5) annab teatepulga üle kolonni esimesele poisile, ise läheb poiste kolonni
lõppu.
Poiss:
1) jookseb teatepulgaga rõngani 2;
2) vahetab teatepulga hernekoti vastu;
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3) jookseb hernekotiga koonuste vahelt “slaalomina“ võimlemisrõngani 1;
4) asetab hernekoti rõngasse ja võtab sealt kummirõnga, millega jookseb
tüdrukute kolonnini;
5) annab kummirõnga üle kolonni esimesele tüdrukule, ise läheb tüdrukute
kolonni lõppu;
6) edasi võistlejate tegevused korduvad.
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6) Teatejooks sõbraga
Kõik võistlejad seisavad ühel pool tähise taga kolonnis. Kõige viimane on
õpetaja. Raja lõpus on 15m kaugusel pöördetähis.
Kõik võistlejad läbivad distantsi 2 korda, v.a õpetaja!
Võistlejad läbivad distantsi järgnevalt:
1) esimene võistleja jookseb ümber pöördetähise oma võistkonna juurde
tagasi ja annab käe esimesele kolonnis seisvale lapsele;
2) võistlejad koos (käest lahti lasta ei tohi!) jooksevad ümber pöördetähise ja
oma võistkonna juurde tagasi;
3) esimene võistleja (kes on kokku läbinud distantsi 2x) läheb kolonni lõppu;
4) teine võistleja annab käe kolonnis esimesele lapsele, kellega koos joostakse
pöördetähiseni ja tagasi oma kolonni juurde;
5) võistleja, kes on läbinud distantsi 2x läheb kolonni lõppu;
6) võistleja, kes on läbinud distantsi 1x annab käe esimesele kolonnis seisvale
lapsele ja nad jooksevad koos ümber pöördetähise oma võistkonna juurde;
7) võistlejate tegevused korduvad, kuni viimane võistleja saab oma
jooksupaariliseks õpetaja (õpetaja läbib distantsi koos paarilisega 1x).
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