TEATEVÕISTLUSED 2014
1. Pendelteatejooks
Vahendid: teatepulk, tähised(2)
Poisid(6) on ühel pool ja tüdrukud (6) on teisel pool tähise taga kolonnis (parem
käsi ümber tähise/posti). Joostakse vaheldumisi. Jooksu alustab poiss, teatepulk
käes ja annab teatepulga üle tüdrukule, ise läheb vastaskolonni lõppu. Võistlus
lõpeb, kui poisid ja tüdrukud on vahetanud omavahel pooled.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
START

VEAD:
 teatepulk antakse üle valelt poolt tähist
 laps alustab jooksu enne teatepulga saamist
2 . Kombineeritud teatejooks
Vahendid: koonused (4), võimlemisrõngad (2), teatepulk, hernekott, väike
kummirõngas
Poisid(6) on ühel pool ja tüdrukud (6) on teisel pool tähise taga kolonnis (parem
käsi ümber tähise/posti). Joostakse vaheldumisi. Võistlus lõpeb, kui poisid ja
tüdrukud on vahetanud omavahel pooled.
START
1
2

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.
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Poiss:
1) jookseb teatepulgaga rõngani 2;
2) vahetab teatepulga hernekoti vastu;
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.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
VEAD:
 laps alustab jooksu enne teatepulga või teaterõnga saamist
 vahend veereb rõngast välja ja võistleja ei aseta seda tagasi
3. „Hernekotid koju“
Vahendid: hernekotid (3) ja rõngad(6)
Poisid(6) on ühel pool ja tüdrukud (6) on teisel pool tähise taga kolonnis .
Joostakse vaheldumisi, jooksu alustab poiss. Võistlus lõpeb, kui poisid ja
tüdrukud on vahetanud omavahel pooled.
Rajal on 6 võimlemisrõngast: 2 rõngast on 1m vahega kõrvuti. Esimene
rõngapaar asub 3m joonel, teine paar 9m joonel ja kolmas rõngapaar 15m joonel.
Igas vasakpoolses rõngas on 1 hernekott.
15m

9m

3m

START

Esimene võistleja on poiss:
1) jookseb esimese rõngapaari juurde, võtab hernekoti ja paneb selle
parempoolsesse rõngasse;
2) võistleja tegevused korduvad teise ja kolmanda rõngapaari juures;
3) edasi jookseb poiss raja lõppu ja annab plaksuga teate posti taga esimesele
tüdrukule ja läheb tüdrukute kolonni lõppu;
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4) tüdruk läbib raja sama moodi ning läheb poiste kolonni lõppu;
5) edasi võistlejate tegevused korduvad.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
VEAD:
 hernekott ei kuku rõngasse
 teatevahetus ei toimu käeplaksuga
4.“ Vallatud pallid“
Vahendid: rõngad (3), teatepulk, topispall ja hernekott
Kõik võistlejad otsajoone taga kolonnis. Esimeses rõngas on hernekott ja
topispall. Võistlejate tegevused korduvad üle ühe.
Esimesel võistlejal käes teatepulk:
1) jookseb rõngani 1, asetab teatepulga rõngasse;
2) võtab topispalli, paneb selle rõngasse 2;
3) jookseb tagasi esimese rõngani, võtab hernekoti, paneb selle rõngasse 3;
4) jookseb rõngani 1, võtab rõngast teatepulga ja annab järgmisele võistlejale,
ise läheb kolonni lõppu.
Teine võistleja:
1) asetab teatepulga rõngasse 1;
2) jookseb rõngani 2, võtab topispalli ja paneb selle rõngasse 1
(pallide algasend);
3) jookseb rõngani 3, võtab hernekoti, paneb selle rõngasse 1
(pallide algasend);
4) võtab rõngast 1teatepulga ja annab järgmisele võistlejale, ise
läheb kolonni lõppu
Edasi võistlejate tegevused korduvad.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
Esimese
võistleja tegevus

1

2

3

START
2
3

2
3

Teise võistleja tegevus 1

2

3
3

VEAD:
 pallid veerevad rõngastest välja
 teatepulk antakse üle valelt poolt tähist
 laps alustab jooksu enne teatepulga saamist
5. Jooksult läbi rõnga pugemine
Vahendid: teatepulk, 2 rõngast, 2 tähist
Kõik võistlejad ühel pool tähise taga kolonnis. Esimesel võistlejal käes
teatepulk. Rõngad asuvad: 3m joonel ja 9m joonel, tähised 9m joonel ja 15m
joonel (9m joonel on tähis, mille ümber rõngas).
15m
9m
3m

Iga võistleja läbib distantsi järgnevalt:
1) jookseb rõngani, mis asub 3m joonel ja asetab teatepulga rõngasse;
2) jookseb tähiseni, mis asub 9m joonel ja poeb rõngast läbi (lubatud on
mõlemad variandid, kas ülevalt või alt) ning asetab rõnga tagasi ümber
tähise ;
3) jookseb edasi ümber tähise, mis asub 15m joonel;
4) jõudes keskjoonele (9m), poeb uuesti rõngast läbi ja paneb rõnga tagasi
ümber tähise;
5) jookseb edasi 3m joonele ja võtab rõngast teatepulga ning annab järgmisele
võistlejale, ise läheb kolonni lõppu.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
VEAD:
 teatepulk antakse üle valelt poolt tähist
 laps alustab jooksu enne teatepulga saamist
 laps ei aseta rõngast ümber tähise

6. Jooks takistusega
Vahendid: teatepulk, madal tõke (takistus), koonus
Kõik võistlejad ühel pool tähise taga kolonnis. Esimesel võistlejal käes
teatepulk. Madal tõke (takistus) keskjoonel 9m, tähis 15m joonel.
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Iga võistleja läbib distantsi järgnevalt:
1) jookseb takistuseni, mis asub 9 meetri joonel ja hüppab üle takistuse
(tõkke);
15m

9m

2) jookseb edasi ümber tähise, mis asub 15 meetri joonel;
3) hüppab üle tõkke, mis asub 9 meetri joonel;
4) jookseb edasi ja annab teatepulga üle järgmisele võistlejale ning läheb ise
kolonni lõppu.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.
VEAD:
 teatepulk antakse üle valelt poolt tähist
 laps alustab jooksu enne teatepulga saamist
 laps ajab takistuse ümber, aga püsti ei tõsta
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