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MINIMARATON Aeg

                

                  STAADIONIALAD

Pärast avatseremooniat on aeg 
iseseisevaks soojenduseks 
algavateks võistlusteksaladeks.

Maratoni stardipaik on Snelli tiigi 
ääres.                        

11.00 Ringteatejooks kõikidele klassidele korraga:  
stardivad klasside (I – V kl) 6-liikmelised 
tüdrukute ja poiste võistkonnad. Tüdrukute jooks 
toimub enne.

11.30 I klassi tüdrukud

I klassi poisid

11.30  IV – V klasside jalgpalli penaltid ja 
kestvushüppamine  hüpitsaga: 8-liikmelised 
võistkonnad kummagi ala jaoks (4 poissi ja 4 
tüdrukut). NB! Alad toimuvad korraga, seega 
peavad võistkondades olema erinevad lapsed.

11.45 II klassi tüdrukud

II klassi poisid

11.45 IV klasside tennispalliralli: 16-liikmeline 
võistkond (8 tüdrukut ja 8 poissi)

V klasside kaikaslaaalom: 16-liikmeline 
võistkond (8 tüdrukut ja 8 poissi). 

Pärast sooritust toimub alade vahetus IV ja V 
klasside vahel.

12.00  III klassi tüdrukud

III klassi poisid

I klassid sööma!

12.00 IV ja V klasside köievedu: 8-liikmelised 
tüdrukute ja poiste võistkonnad. Võistlus toimub 
turniiri süsteemis. 

12.20 II klassid sööma! 12.30 I klasside tennispalliralli: 16-liikmeline 
võistkond (8 tüdrukut ja 8 poissi)

12.40

 

III klassid sööma! 12.45 I klasside jalgpalli penaltid: 8-liikmeline 
võistkond (4 tüdrukut ja 4 poissi)

13.00

13.20

IV klassid sööma

V klassid sööma!

13.00 I klasside kaikaslaalom: 16-liikmeline võistkond 
(8 tüdrukut ja 8 poissi)

13.30 IV klasside tüdrukud

IV klasside poisid

13.15 I, II ja III klasside kestvushüppamine hüpitsaga: 
8-liikmelised võistkonnad (4 tüdrukut ja 4 poissi)

II ja III klasside jalgpalli penaltid: 8-liikmelised 
võistkonnad (4 poissi ja 4 tüdrukut). NB! Kaks 
ala toimub korraga!



13.45 V klasside tüdrukud

V klasside poisid

13.30 II klasside tennispalliralli: 16-liikmeline 
võistkond (8 tüdrukut ja 8 poissi)

III klasside kaikaslaalom: 16-liikmeline 
võistkond (8 tüdrukut ja 8 poissi)

Pärast sooritust toimub alade vahetus II ja III 
klasside vahel.

14.00 Õpetajate ja lapsevanemate 
tervisejooks või kepikõnd laste 
minimaratoni rajal

13.45 I, II ja III klasside köievedu: 8-liikmelised 
tüdrukute ja poiste võistkonnad. Võistlus on II ja 
III klassidele turniiri süsteemis, eraldi tüdrukutele
ja poistele. I A ja I B klasstõmbavad köit 
omavahel, poisid ja tüdrukud eraldi.

Kui alade vahepeal on pikem paus, 
on võimalik korvpalliväljakul visata
vabaviskeid... ... ja hüpata fit-pallidega selleks ettenähtud 

territooriumil.

             Orienteeruvalt kell 14.30 toimub korvpalliväljakul olümpiapäeva lõputseremoonia.

Kell15.00 – spordipidu läbi.


