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MINIMARATON – kohustuslik individuaalne ligi 1 km pikkune jooksudistants kõikidele
algklasside õpilastele, kus igaüks saab valida, kas läheb võistlema olümpiamedali nimel või 
läbib raja endale jõukohases tempos tervisejooksu tehes. 
Srtardipaik on Snelli tiigi ääres, finiš staadionil. 
Iga vanuseastme tüdrukutele ja poistele on eraldi start. 

RINGTEATEJOOKS ehk „jaamade jooks” - olümpiapäeva esimene ala, kus võistlevad 
korraga kõikide klasside (I – V kl) eraldi tüdrukute ja poiste 6-liikmelised võistkonnad. 
Jooks toimub staadionil, kus 300 m jooksuring on jagatud viieks etapiks. Kõigil kuuel 
võistlejal tuleb läbida kõik viis jooksuetappi, andes igas vahetuses edasi teatepulka. Jooksu 
täpsem selgitus kohapeal.
Kuna tegemist on kiirjooksu võistlusega, siis palun võistkondade koostamisel sellega 
arvestada.

JALGPALLI PENALTID – võistkonnas on 8 õpilast (4 tüdrukut ja 4 poissi). 
5 minuti jooksul lüüakse 8 m kauguselt järjekorras jalgpalliväravasse penalteid (täpsuslööke
läbi rõngaste) nii palju kui võimalik. Väravas ei ole väravavahti! Rõngaid läbinud pall 
toob võistkonnale punkti. Mida rohkem punkte, seda edukam võistkond.

KESTVUSHÜPPAMINE HÜPITSAGA  - võistkonnas on 8 õpilast (4 tüdrukut ja             
4 poissi).
Võistlusel on lubatud hüpata ainult jalad koos (sulghüpetega), tempo valib iga hüppaja ise. 
Kohtuniku stardivile peale alustab hüppamist esimene võistleja ning hüppab seni, kuni tuleb
viga või kuni enam ei jaksa (kui viga tuleb enne, kui pole veel kordagi üle nööri hüpatud, 
võib alustada uuesti). Eesmärk on igaühel võimalikult kaua hüpata! Seejärel jätkab teine 
võistleja, siis kolmas jne kuni viimase, kaheksanda võistlejani. Võidab võistkond, kes jääb 
viimasena hüppama. 

NB! Jalgpall ja hüpitsaga hüppamine toimuvad korraga - palun seda võistkondade 
koostamisel arvestada!

TENNISPALLIRALLI – võistkonnas 16 õpilast (8 tüdrukut ja 8 poissi), kes seisavad reas 
2 - 3 m vahedega stardist finišini.
Keskendumist ja täpsust nõudev ala, kus 25 - 30 tennispalli peavad ükshaaval käest kätte 
visates ja püüdes jõudma stardirõngast finiširõngasse. Kõik pallid, mis kukuvad maha, on 
„kadunud pallid”, st üles võtta neid ei tohi! Võistkond, kellel jõuab finiširõngasse rohkem 
palle, on edukam.

KAIKASLAALOM – võistkonnas on 16 õpilast (8 tüdrukut ja 8 poissi). 
Jooks toimub pendelteatejooksu põhimõttel, kus ca 30 m distantsi ühel pool seisavad 
kolonnis tüdrukud ja teisel pool poisid. 
Esimeses osas võistlusmängust tuleb kõigil 16-l joosta teatepulgaga, läbida distantsil olev 
postidest slaalomirada ning anda teatepulk teises otsas ootavale võistlejale. 



Teises osas võistlusest tuleb mängu kaigas (ca 2-3 m pikkune kepp või latt), millest võtavad 
kinni (pealthoides enda ees) neli esimest võistlejat ja läbivad käsi kaikast lahti laskmata ja 
slaalomiposte maha ajamata sama distantsi uuesti ning annavad kaika teisel pool ootavale 
nelikule, kes kordab distantsi samamoodi. Kaikaslaalom läbitakse võistkonna peale kokku 
neljal korral (kokku kõik 16 võistlejat). See harjutus on aja peale. Osavam on kiirem ja 
kiirem on parem!

KÖIEVEDU  - võistlus toimub tüdrukutele ja poistele eraldi, võistkonnas on  8 õpilast.
Nelja võistkonna (II – III AB ja IV – V AB) vahel viiakse võistlus läbi turniiri süsteemis, 
kus iga klassi poistel ja tüdrukutel tuleb köit vedada kolme vastasega. Ühe vedamise võtja 
selgitamiseks on vaja kolmest tõmbamisest võita kaks, st iga vastasega on vähemalt kaks 
vedamist.
Esimesed klassid sikutavad köit omavahel, poisid ja tüdrukud eraldi.

NB! Kuna peopesad saavad suure koormuse, on soovitav kasutada kindaid.

ÕPETAJATE  JA  LAPSEVANEMATE  TERVISEJOOKS,  KÕND VÕI KEPIKÕND 
- distantsi pikkus ca 1 km (laste minimaratoni rada).
Start pärast kõikide klasside jookse (orienteeruvalt kl 14.00). 

Ootame rohket osavõttu ja olgem oma lastele eeskujuks!


