VI jõustruktuuride spordimängude
üldjuhend
Spordimängude eesmärk
Populariseerida sportlikke ja tervislikke eluviise Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja
Rahandusministeeriumi haldusalas olevates asutustes, samuti nende partnerorganisatsioonides ning selgitada
välja jõustruktuuride spordimängude parimad sportlased ja võistkonnad.
Aeg ja koht
Jõustruktuuride VI spordimängud toimuvad 9.-10. augustil 2018 Paikusel ja selle lähistel. Iga spordiala
toimumisaeg ja koht määratakse spordiala juhendiga. Ajakava täpsustatakse pärast võistlejate arvulist
registreerimist. Mandaat esimesel päeval kell 10-12, enamike võistluste algus kell 12, teisel päeval mandaat 8.3010, võistluste algus kell 10.
Võistluspaikade vahelise logistika korraldab iga asutus ise.
Eelregistreerimine ja registreerimine
Võistlustel osalemiseks tuleb iga osaleva asutuse esindajal saata täidetud eelülesandmisleht
alade ja nendel osalejate arvu kohta 15. maiks ning nimeline registreerimisleht 1. juuliks 2018 e-postiga
aadressile epp.jalakas@sisekaitse.ee.
Spordialad
Asutustevahelise punktiarvestuse spordialadest on kavas jalgpall, tänavakorvpall, rannavõrkpall, lauatennis, jõu
kahevõistlus, sisesõudmine, kergejõustik, orienteerumine, jalgrattakross, male, teenistuspüstolist laskmine,
discgolf, crossfit ja juhtide võistlus. Spordialade juhendid saadetakse esindajatele 2018. aasta veebruaris.
Osalejad
Osalema kutsutakse ja oodatakse järgmiste asutuste ning organisatsioonide võistlejaid ning registreerumine
toimub spordikoordinaatorite või nende poolt edasi volitatud isikute kaudu.
Häirekeskus (Heidy Tammela Heidy.Tammela@112.ee)
Kaitseliit (Margus Purlau – margus.purlau@kaitseliit.ee)
Kaitseministeerium (personal@kaitseministeerium.ee)
Kaitsepolitseiamet (Imre Ojamaa imre@kapo.ee)
Kaitsevägi (Heino Märks Heino.Marks@mil.ee)
Politsei- ja Piirivalveamet (Kadi Veervald kadi.veervald@politsei.ee)
Päästeamet (Tõnis Naarits tonis.naarits@rescue.ee)
Sisekaitseakadeemia (Epp Jalakas epp.jalakas@sisekaitse.ee)
Siseministeerium (Raino Sepp raino.sepp@siseministeerium.ee)
MTA (Ailen Vessmann ailen.vessmann@emta.ee)
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (Hindrek Helm hindrek.helm@smit.ee)
Vanglateenistus (Markko Arro marko.arro@just.ee)
Liitlased
Tingimused osalejatele
Osaleda võivad asutuste täis- ja osalise tööajaga töötavad teenistujad, kaadrikaitseväelased, ajateenijad,
abipolitseinikud ja teised vabatahtlikud, ametnikud, õppeasutuste õppurid ja Kaitseliidu malevlased.

Osavõtumaks
Võistlustest osavõtumaks on 30.-eur/inimene. Mitmel alal osalemise eest täiendavat tasu ei võeta. Pärast
nimelise registreerimise tähtaja lõppu 1. juulil 2018 vormistavad korraldajad igale osalevale asutusele
osavõtumaksu arve. Osalemisõigus on neil, kelle eest on osavõtumaks tasutud.
Majutuse eest tasuvad osalejad vastavalt broneeritud majutuse maksumusele ise või mängude
korraldustoimkonna kaudu. Paikuse ühiselamu ja spordikeskuse majutuse broneeringutel arvestatakse nende
tegemise ajalist järjestust. Täiendavateks majutusvõimalusteks on pakkuda tasuta telkimiskohti või
soodushinnaga hostelimajutuse vahendamist Paikuse lähistel.
Võistluste avamine ja lõpetamine
Võistluste avamistseremoonia ja peoõhtu on kavas 9. augusti õhtul SKA PPK Paikuse kooli territooriumil.
Võistluste lõpetamine toimub Paikusel 10. augustil pärast kõigi võistlusalade lõppu.
Üldtingimused
Iga spordiala võistlustingimused, osalejad, võistluskoht ja aeg määratakse konkreetse spordiala juhendiga. Kõik
võistlused toimuvad võistlusmääruste alusel. Juhendis reguleerimata küsimustes langetab otsuse konkreetse
spordiala peakohtunik ja peakorraldaja.
Kõik protestid tuleb esitada ala peakohtunikule või peakorraldajale 30 minuti jooksul pärast spordiala lõppu või
vastavalt spordiala juhendis sätestatule.
Võistlustulemuste arvestus
Iga spordiala paremusjärjestus kehtestatakse vastava spordiala juhendiga. Asutuste vahelisesse spordimängude
üldarvestusse lähevad kõigi spordialade kohapunktid järgnevalt:
I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …10. koht ja kõik järgmised kohad 1 punkt.
Spordialade kohapunktid summeeritakse, suurima punktisumma saavutanud asutus on VI jõustruktuuride
spordimängude üldvõitja. Võrdse punktisumma korral mitme asutuse vahel arvestatakse kõrgemate kohtade
arvu. Eriauhinnaga tunnustatakse ka 5 kõige väiksema osalejaskonnaga asutusest kõige kõrgema koha
saavutanut.
Autasustamine
Individuaalalade kolme paremat sportlast igas võistluskategoorias autasustatakse medalitega.
Võistkonnaaladel autasustatakse parimat võistkonda karikaga, esikolmiku võistkondade liikmeid medalitega.
Üldarvestuse kolme paremat asutust autasustatakse karikatega. Võistlusalade autasustamine toimub esimesel
päeval õhtuse tseremoonia käigus, teisel päeval kas vahetult pärast võistlusala lõppu või jõustruktuuride
spordimängude lõpetamisel.
Võistlustest osavõtjate kohustused
Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt, järgima võistluspaiga sisekorda ning käima
heaperemehelikult ümber asutuse vara ja vahenditega. Spordirajatistes on keelatud kasutada alkoholi ja
tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega. Järgima peab vahetusjalatsite kasutamise
nõudeid.
Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Eesti Antidopingu
Keskus võib võistlejate suhtes teostada kontrolli.
Võistlustel olles vastutab iga võistleja oma tervisliku seisundi eest ise ning peab kasutama olenevalt spordialast
vajalikke kaitsevahendeid (kiiver, kaitseprillid jne.)
Nimetatud reeglite rikkumise korral on võistluste korraldajal/kohtunikul õigus võistleja või võistkond võistluselt
eemaldada.
Korraldajad
Jõustruktuuride 6. spordimängud korraldavad koostöös KAPO ja SKA ning korraldajate esindajad on:
Epp Käpa (üldkoordinaator) – epp@kapo.ee, tel +372 5103113
Epp Jalakas (peasekretär) – epp.jalakas@sisekaitse.ee, tel +372 5111286

