MUSTAMÄE LINNAOSA KOOLINOORTE 2021.a.
MURDMAAJOOKSU MEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND.
EESMÄRK
Jooksmise propageerimine koolinoorte hulgas ja selgitada välja linnaosa parimad
võistlejad ja koolid.
AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad teisipäeval, 21.septembril 2021.a., Rahumäe metsas kalmistu
tagavärava ja Mustamäe slaalominõlvaku vahelisel alal.
OSAVÕTJAD JA DISTANTSID
Võistlused toimuvad neljas vanuseklassis:
6. klassid
tütarlapsed ja poeglapsed - kõigil 5oo meetrit
7. klassid
tütarlapsed ja poeglapsed – kõigil 500 meetrit
noorem vanuseklass tütarlapsed 500 meetrit (6.-9.klasside õpilased) ja
poeglapsed 1000m (8.-9.klasside õpilased)
vanem vanuseklass 10.-12. klasside õpilased – neiud 500 meetrit ja
noormehed 1000 meetrit
NB! Võistlused toimuvad 500 meetrisel ringil!
VÕISTLUSTE AJAKAVA
Täpne ajakava selgub pärast seda, kui koolid on ennast võistlusteks registreerinud.
NB! Ajakava võib muutuda kuni 20 minutit.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
Võistlus toimub korraspondentsvõistlusena ehk jooksus ainult ühe kooli õpilased.
Maksimaalne võistlejate arv ühest koolist:
6. klassid - 8 tütarlast ja 8 poeglast.
7. klassid – 8 tütarlast ja 8 poeglast.
Noorem vanuseklass – 10 tütarlast ja 10 poeglast. Tütarlaste paremusjärjestusse
lähevad kirja ka 6. ja 7. klasside tütarlapsed.
Vanem vanuseklass – 10 neidu ja 10 noormeest.
Arvesse läheb igas vanuseklassis 10 parema võistleja tulemus. I koht toob koolile 101
punkti, II koht - 99 punkti, III koht - 98 punkti, IV koht 97 punkti jne.
NB! Koolile mittearvesse minevad võistlejad hoiavad punkte kinni.
AUTASUSTAMINE
I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse medalitega. Vanuseklassides kolme
parimat kooli diplomite ja võitjaid koole karikaga.
Medalid, diplomid ja karikad toimetatakse kooli hiljemalt 24. septembriks.

ÜLESANDMINE
EELREGISTREERIMINE OSALEMAKS VÕISTLUSTEL HILJEMALT ESMASPÄEVAKS, 13.
septembriks. Palun märkida ära, mis vanuseklassides võisteldakse ja soovitav stardi
kellaaeg (nt – kõik vanuseklassid ja soovitav kellaaeg oleks 14:00-14:45).
Rinnanumbrid võite kätte saada 13.-17. septembrini Kadaka staadionilt kell 9:00-16:00.
Võistlejate kaardid (10x15) palun täita trükitähtedega – klass ja/või vanuseklass,
võistleja ees- ja perekonnanimi ning kool. VÕISTLEJAKAARDILE PALUN MÄRKIDA
RINNANUMBER.
VÕISTLUSTE KORRALDAJAD
Võistlusrada: Tallinna Saksa Gümnaasium
Finišibrigaadid:
1. Tallinna Saksa Gümnaasiumi I brigaad
2. Tallinna Saksa Gümnaasiumi II brigaad
3. Mustamäe Humanitaargümnaasium
4. Tallinna 32. Keskkool
5. Tallinna Tehnikagümnaasium
Starter: Eero Savasson (Mustamäe Gümnaasium)
Rinnanumbrid: Rein Ikkonen (Tallinna Tehnikagümnaasium)

