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1. EESMÄRK 

 Propageerida Eesti kutseõppeasutuste õpilaste ja töötajate seas sportlikke ja tervislikke 

eluviise. 

 Selgitada välja Eesti Kutseõppeasutuste karikavõitjad – ja meistrid erinevatel spordialadel. 

  Lähetada Eesti Kutsekoolide koondvõistkonnad „Kutseõppeasutuste Balti Mängudele“, 

hetkel parimas koosseisus. 

 Teha koostööd Eesti Akadeemilise Spordiliiduga, kaasates neid EKKSL võistlusprogrammi 

ning laiendada valikut võistlustel osalemiseks EKKSL liikmeskoolide tudengite seas, aladel 

mida EKKSL võistlusprogrammis pole. 

1.4.1. EKKSL liikmeskoolide tudengid alates 17 eluaastast võivad osaleda EASL võistlustel 

vastavalt juhenditele ning EASL liikmeskoolide tudengid võivad osaleda EKKSL 

võistlustel aladel, kus juhend seda võimaldab. Põhimõte kehtib ka töötajate kohta. 

 

2. AEG JA KOHT NING REGISTREERUMINE VÕISTLUSTELE 

 Meistrivõistlused peetakse ajavahemikus  01 veebruar 2020 kuni 15 juuni 2020.  2.1.1. 

Meistrivõistlustele registreerumine toimub ajavahemikus   06 jaanuar  2020 kuni 16  jaanuar 

2020.  

 Karikavõistlused peetakse ajavahemikus  01 september 2020 kuni 31 detsember 2020.  

2.2.1. Karikavõistlustele registreerimine toimub ajavahemikus  05 september 2020  kuni  15 

september 2020.  

  Võistlustele registreerumine toimub :  

2.3.1. Ainult EKKSL veebilehel, vastavale vormile.  

Väljaarvatud juhtudel, kus osaleda soovib EKKSL mitte-liikmeskool, sellisel juhul 

toimub registreerimine alale vastavalt konkreetse ala juures toodud tingimustele. 

2.3.2. EKKSL  võib nö „avatud“ võistlustel kehtestada mitte-liikmeskoolile osavõtumaksu. 

2.3.3. Võistlusele tulles peab koolil kaasas olema korrektselt vormistatud ülesandmisleht, 

millel kajastuvad: kooli nimi, võistlus millel osaletakse, osalejate ees- ja 

perekonnanimed, õpilaspileti numbrid, vajadusel mängija number (pallimängudes), 

või sünniaeg ning võistkonda saatva treeneri või esindaja nimi. Ülesandmisleht peab 

olema vormistatud kooli ametlikul blanketil ning allkirjastatud kooli juhtkonna või 

selleks volitatud isiku poolt. Võistluste korraldajatel on õigus vastavalt käesoleva 

juhendi alapunktidele nõuda osalejatelt eelnevat nimelist ja või tehnilist ülesandmist 

võistlusele eelnevalt.  

2.3.4. Kui võistlustel toimub kahepäevane finaalturniir, siis kehtib mõlemal päeval üks 

(esimesel päeval) esitatud ülesandmisleht. Eelnevalt esitatud ülesandmislehte võib 

muuta vaid EKKSL peasekretäri loal ja seda maksimaalselt 3 (kolme) mängija ulatuses. 
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3. OSALEJAD 

 EKKSL  võistlustel võivad osaleda kõik koolid, mis on EV Kutseõppeasutuste seaduse 

mõistes kutseõppeasutused ning rakenduskõrgkoolid, kes registreeruvad käesoleva juhendi 

alusel. EASL (Eesti Akadeemiline Spordiliit) liikmeskoolid, kui käesolevas juhendis toodud 

alade alajuhend seda võimaldab.  

 EKKSL võistlustel võivad osaleda punktis 3.1. toodud koolide õpilased kes omavad EV 

kehtivat õpilaspiletit. Õpilaspilet peab olema osalejal võistlusele tulles kaasas. EKKSL-

esindajal on õigus nõuda osalejatelt õpilaspileti esitamist, selle puudumisel võistlema ei 

lubata. Erijuhtudel võib õpilasel olla kaasas kooli kantselei poolt välja antud tõend, millega 

peab kaasas olema ka pildiga EV seadustega aktsepteeritud isikut tõendav dokument. 

 Meistrivõistlustel võib osaleda õpilane kelle stuudiumi lõpetamine langeb samale 

õppeaastale (nö talvised lõpetajad). Sellisel juhul peab õpilasel olema kaasas kooli poolt 

väljaantud vastavasisuline tõend ja pildiga isikut tõendav dokument. Tõendil peab olema 

märgitud millal ja millise eriala õpilane lõpetas. 

 Töötajad võivad osaleda kõikidel  käesolevas juhendis toodud aladel, kus korraldatakse  

võistlus ka töötajatele. 

3.4.1. Töötaja kes osaleb EKKSL võistlustel peab olema osalevas koolis põhikohaga töötaja. 

Erandina võib pallimängudes „laenata“ ühte naismängijat või ühte meesmängijat, kes 

peab töötama sama omavalitsuse asutuses, koolis või EKKSL-is. EKKSL võib panna välja 

oma võistkonna, mille liikmed peavad kuuluma EKKSL juhtorganitesse, olema EKKSL 

töötajad või liikmeskoolide töötajad.   

3.4.2. Töötaja osalemine, juhul kui vastaval võistlusalal toimub meeskondlik arvestus, annab 

koolile juurde punkte vastavalt ala juhendis toodule. Meestöötaja noormeeste 

võistkonnale ja naistöötaja naiskonnale, juhul kui töötajate võistkondadele ei  peeta 

eraldi arvestust. 

  Juhul kui kool registreerib võistlusele rohkem, kui ühe võistkonna, tuleb lähtuda 

põhimõttest, et 1-mene võistkond on kõige tugevam  jne… 

 Üks võistleja võib osaleda vaid ühes võistkonnas. Töötaja ei tohi osaleda õpilaste 

võistlustel  ja vastupidi. 

 Neiu või naine ei või asendada noormeestele või meestele mõeldud turniiril  noormeest 

või meestöötajat ning vastupidi. 

 Kui kool ei saa millegipärast osaleda eelnevalt registreeritud alal, siis tuleb sellest teatada 

kirjalikult elektronposti teel EKKSL peasekretärile, hiljemalt 7 päeva enne konkreetset 

võistlust. 

 Teises liigas võivad pallimängudes osaleda võistkonnad,  kus on võistkonnas max 2 Eesti 

noorte litsentsiga mängijat . Võistkonnad kus on noorte litsentsiga mängijaid üle kahe või on 
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vastava pallimänguala meeste  litsentsiga mängijad-saavad osaleda ainult 1. liigas. Piirang ei 

kehti aladel kus mängitakse ühes liigas. Piirangu kriteeriumiks on eelpoolnimetatud litsentsi 

olemasolu konkreetsel kalendriaastal/hooajal. 

 

4. VÕISTLUSTE KORRALDUS 

 Võistlused viib läbi Eesti Kutsekoolispordi Liit (EKKSL), koostöös korraldava kooliga ning 

teiste koostööpartneritega. 

 EKKSL kinnitab kõik veebilehe (www.ekksl.ee) kaudu sooritatud registreerimised 

võistlustele ning annab osalejate EKKSL veebilehe kaudu teada alagruppide ja finaalide 

toimumise ajakavad ning hiljem ka tulemused. 

 Peale võistlustele registreerimist annab peasekretär  teada liigade moodustamisest, 

alagruppide ja finaalide  koosseisudest, kuidas turniire mängitakse jms. 

 Võistlustele, kus on vaja nimelist eelregistreerimist võistlusele eelnevaks  päevaks, 

reeglina võistluspäeval osalejaid juurde lisada ei saa, küll aga kustutada nimekirjast või 

asendada. 

  Võistluste läbiviijad kohapeal ega EKKSL ei vastuta osalejate tervisekindlustuse eest, ei 

garanteeri  kohapeal meditsiinilist teenindamist ega meditsiinitarvikuid. 

 Korraldajad ei varusta võistlejaid vahenditega  va. Kergejõustik, sõudmine ergomeetritel, 

rammumehe võistluse vahetult võistluseks vajaminevad vahendid jms. alad.  Korraldaja 

kindlustab võistluse saali või võistluspaiga juurde kuuluva inventariga ning pallimängudes 

mängupalliga. 

 Diskvalifitseerimine võistluselt tähendab sportlase eemaldamist  võistlustelt või turniirilt. 

Pallimängudes peab sportlane jätma vahele 1 (ühe) järgmise mängu-keeld laieneb ka 

finaalturniirile, kuid ei laiene järgmisele õppeaastale või võistlussarjale. EKKSL juhatusel ja ala 

peakohtunikul on õigus määrata karmimaid distsiplinaarkaristusi, mis võivad kanduda ka 

järgmisele võistlussarjale või õppeaastale jne.  Kõik küsimused seoses diskvalifitseerimisega, 

mis väljuvad vastava spordiala määruste raamidest, otsustab EKKSL juhatus koos ala 

peakohtunikuga (kui on määratud), vajadusel kaasatakse otsustamisse eksperte. Sportlase 

diskvalifitseerimisest ja sellega kaasnevatest otsustest informeerib EKKSL ka kooli kelle õpilast 

või töötajat karistati. 

 Kool, kes rikub käesoleva Üldjuhendi punkti 3.8 ning ei teata minimaalselt 7 päeva enne 

konkreetse võistluse toimumist oma mitte tulekust, maksab kinni konkreetse võistluse otsese 

kulu, summas kuni 100 euri.  

 Õpilane või töötaja kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus mingi spordiala alaliidult, ei või 

osaleda selle kestvuse ajal ka EKKSL võistlustel. 

http://www.ekksl.ee/
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 EKKSL liikmeskoolid ning EKKSL juhatus võib lisada jooksvalt võistluste programmi alasid, 

mille vastu on tekkinud huvi ja registreerub piisaval arvul osalejaid ning ala korraldamine 

mahub EKKSL eelarvesse. 

 Võistluskorraldusega seotud dokumentideks on: 

4.11.1. Taotlus on dokument mille esitab liikmeskooliga või osaleva kooliga seotud isik  EKKSL 

juhatuse nimele kirjalikus vormis. Taotlusega või sooviga muuta näiteks eelnevalt 

vormistatud ülesandmislehte jne. Taotlus esitatakse kirjalikult läbi ametliku 

elektronposti, tiit@ekksl.ee. Taotluses tuuakse ära põhjus, argumendid miks ühte või 

teist asja taodeldakse. Kui taodeldakse eelnevalt  registreeritud ülesandmise 

muutmist, siis tuleb seda teha minimaalselt 2 päeva enne konkreetset võistluspäeva. 

Taotlusele vastab EKKSL peasekretär kas kirjalikult või telefoni teel. 

4.11.2. Protest on dokument, mille võistlustel osalev kool esitab kirjalikult juhatuse nimele. 

Kõik protestid tuleb esitada vastavuses konkreetse spordiala reeglitega. Protestis toob 

selle esitaja ära põhjuse ja  argumendid tuginedes konkreetse spordiala määrustele 

ning millist lõpplahendust protestiga soovitakse saavutada. Protestile kirjutab alla 

protestiva kooli juhtkonna liige või selleks volitatud esindaja. Juhatus koos vastava ala 

ekspertidega otsustab protesti lahenduse ning vastab protestivale koolile kuni 10 

tööpäeva jooksul protesti laekumise hetkest, e-posti teel. EKKSL juhatus võib nõuda 

osapooltelt täiendavaid seletuskirju. 

4.11.3. Raport on EKKSL  liikmeskooli või osaleva kooli esindaja, treeneri, kohtuniku jne poolt 

esitatud vabas vormis kirjalik dokument, millega esitaja informeerib EKKSL juhatust 

intsidentidest võistluse käigus, soovib tunnustust avaldada jne. Raportiga ei taotle 

selle esitaja mingit lahendit ning juhatus ei pea sellele ametlikus korras vastama. 

4.11.4. Võistlussüsteemitabelid, protokollid ja dokumendid on võistluse kulgu kajastav 

dokument (protokollid, turniiritabelid jms). EKKSL võistlustel kasutatakse ainult 

vastava ala määrustele vastavaid protokolle ja tabeleid.   Kõik võistlustega seotud 

dokumendid (protokollid, ülesandmislehed jne) tuleb saata EKKSL-i hiljemalt 3(kolme) 

tööpäeva jooksul peale võistluse toimumist. 

 Pallimängudes jagatakse võistkonnad alagruppidesse võimalusel regionaalsuse printsiipi 

järgides, samuti püütakse jälgida põhimõtet, et sama õppeaasta võistluste finalistid ei satuks 

alagruppides ühte alagruppi jne.  

 Pallimängudes (korvpall, võrkpall, jalgpall, saalijalgpall, jalgpall) määratlevad  

Meistrivõistlustel koolid ennast liigadesse vabal valikul, järgides käesoleva juhendi punkti 

3.10. Karikavõistlustel mängitakse ühes liigas. 

4.13.1. Ülejäänud (pallimängu)aladel ( ka saalihoki ja neidude turniirid) mängitakse ühes 

liigas. 
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 Käesolevas juhendis toodud võistlusi võivad teenindada ainult vastava ala alaliidu poolt 

litsentseeritud kohtunikud. Kohtunike arvulise koosseisu otsustab peasekretär vastavalt 

võistluste tasemele ja vajadusele. 

 EKKSL võistlustel kehtivad kõik ametlikud võistlusmäärused va. erinevustega mis on 

toodud iga konkreetse ala juhendis. 

 Võistlussüsteemi otsustab peasekretär koos juhatusega vastavalt registreeringutele.  

 Kõik EKKSL võistluste tulemused, fotod ja videod on avaldatakse EKKSL veebilehel ja 

sotsiaalmeedia kanalites ning on avalikud. 

 Abinõud ennetamaks COVID19 viiruse levikut: 

4.18.1. Võistluste korraldamisel lähtume Vabariigi Valitsuse 19 augusti 2020 korraldusest 

nr 282. (Dokument EKKSL kodulehel dokumentide rubriigis). 

4.18.2. Haigena ega „tõbisena“ meie võistlustele ei tulda! 

4.18.3. Vajadusel kasutame kaitsevahendeid, desitseerime käsi ja hoiame puhtust. 

4.18.4. Üksteisega suheldes hoiame mõistlikku vahemaad ja ei kogune gruppidesse. 

4.18.5. Võistluste korraldajal on õigus haigusnähtude korral osalejat või ka õpetajat 

võistluspaika mitte lubada. Vajadusel suunata  arsti juurde. 

4.18.6. Hoiame ennast ja teisi! 

 

5. MEISTRIVÕISTLUSTE SPORDIALADE JUHEND 

 

 

5.1.1. Turniir on võistkondlik. 

5.1.2. Võistkond koosneb: 2 noormeest+ 1 neiu+ 1 töötaja. 

5.1.3. Matshi ajaline piirang on 40 min (20+20 min) 

5.1.4. Võrdsete tulemuste korral määrab paremuse 1 laual mängija tulemus 

5.1.5. Võistlussüsteemi otsustab peakohtunik eelregistreerimise järgi 

5.1.6. Võistlustele toimub nimeline eelregistreerimine, võistluspäevale eelneval 

tööpäeval, hiljemalt kella 12.00-ks. 

5.1.7. Turniir toimub, kui registreerub min. 5 võistkonda. 

5.1.8. Osaleda võivad ka EKKSL mitte-liikmeskoolide võistkonnad. 

5.1.8.1. Osavõtumaks 15 euri võistkond. (registreerumine: tiit@ekksl.ee) 

 

 

5.2.1. Võistkonnas on kokku 10 liiget + treener. Väljakul on 4 mängijat ilma väravavahita. 

Mängitakse kehtivate minihoki reeglite järgi. Seal reguleerimata küsimused 
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lahendatakse saalihoki reeglite alusel. Kui mängitakse 18 x 36 meetrisel või suuremal 

väljakul, siis viibib väljakul korraga 5 mängijat.  

5.2.2. Mängitakse ilma väravavahita. Lisainfo: http://www.saalihoki.ee . 

5.2.3. Parima võistkonna selgitamisel võrdsete puntidega võistkondade vahel võetakse 

arvesse: 

a) Omavahelistes mängudes saavutatud punktid. 

b) Omavahelistes mängudes saavutatud väravate vahe. 

c) Omavahelistes mängudes visatud väravad. 

d) Kõikides mängudes saavutatud väravate vahe. 

e) Kõikides mängudes visatud väravad. 

f) Kõikide punktides a) ja e) toodud näitajate võrdsuse korral, tõmmatakse loosi. 

5.2.4. Kui mängud toimuvad miinussüsteemis, mängitakse alati võiduni, kasutades  

karistuslööke 5 + 5 + esimese eksimuseni. 

5.2.5. Võit annab turniiri tabelisse 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti ning 

loobumiskaotus -1 punkti. 

5.2.6. Mänguaeg 2x10 minutit jooksva ajaga. 

 

 

 

5.3.1. Võisteldakse alljärgnevates mänguliikides: 

a) Noormeeste üksikmäng 

b) Neidude üksikmäng 

c) Meestöötajate üksikmäng 

d) Naistöötajate üksikmäng 

e) Meestöötajate paarismäng 

f) Naistöötajate paarismäng 

g) Töötajate segapaarismäng 

5.3.2.  Mängitakse 2-he geimi võiduni. 

5.3.3.  Geim mängitakse 15 punktini, või kahe punktilise vahega. 

5.3.4. Võistlussüsteemi otsustab peakohtunik koos peasekretäriga vastavalt registreerunud 

võistkondade arvule. 

5.3.5.  Toimub nimeline eelregistreerimine, hiljemalt võistlusele eelneva päeva kella 

12.00-ks. 

5.3.6.  Üldreeglid: http://www.badminton.ee 

5.3.7. Paarismängus peavad mõlemad võistkonna liikmed kandma ühtset võistlussärki. 

5.3.8. ÜKS VÕISTLEJA võib osaleda ainult kahes mänguliigis. 

5.3.9. Mängupallid võtavad võistlejad ise kaasa. 

 

http://www.saalihoki.ee/
http://www.badminton.ee/
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5.4.1. Mängitakse järgnevates mänguliikudes: noormeeste üksikmäng, noormeeste 

paarismäng; neidude üksikmäng, neidude paarismäng; meestöötajate üksikmäng ja 

naistöötajate üksikmäng.  

5.4.2. Võistlussüsteem otsustatakse kohapeal peakohtuniku poolt vastavalt osalejate arvule. 

5.4.3. Võistkondlik paremus selgitatakse eraldi noormeeste ja neidude arvestuses. Arvesse 

läheb kahe parema võistleja tulemus üksikmängus ning kahe parema paari tulemus. 

Töötaja osalemine annab kas meeskonnale või naiskonnale 1 (ühe) preemiapunkti. 

5.4.4. Kohapunkte jagatakse üksikmängu tulemuste eest vastavalt: I koht võistlejate arv +2; 

II koht võistlejate arv; III koht võistlejate arv -1 jne. 

5.4.4.1.Kohapunktid paarismängu tulemuste eest vastavalt: I koht (võistlejate arv +2)*2; II 

koht (võistlejate arv)*2; III koht (võistlejate arv -1)*2 jne. 

5.4.5. Võistlejate arv võistkonnas ning võistkondade arv kooli kohta pole piiratud. 

5.4.6. Toimub nimeline eelregistreerimine, hiljemalt võistlusele eelneva päeva kella 

12.00-ks. 

5.4.7. Paarismängus peavad mõlemad võistkonna liikmed kandma ühtset võistlussärki. 

 

 

5.5.1. Mängitakse nn. „väiksel väljakul” mõõtmetega 50x50 m. 

5.5.2. Väravate suurus 2x5 m. 

5.5.3. Väljakul 6+1 mängijat. 

5.5.4. Võistkonna suurus 12 mängijat + treener. 

5.5.5. Mänguaeg 2x15 minutit jooksvat aega.  

5.5.6. Võit annab turniiritabelisse 3 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti ning 

loobumiskaotus -1 punkti (turniiritabelisse skoor võitaja kasuks 10:0). 

5.5.7. Kui mängitakse „miinussüsteemis“, siis viigilise tulemuse korral lüüakse „penalteid“. 

Penalteid lüüakse 9 m kauguselt väravast ning mõlemal võistkonnal on õigus 4-le 

penaltile. Penalteid peavad lööma erinevad mängijad. Kui penalti seeria lõppedes on 

skoor ikka viigiline, siis lüüakse kuni esimese „mööda löögini“. 

 

 

5.6.1. Võistkonnas 12  mängijat + treener. 

5.6.2. Punktide märkimine turniiritabelisse: 3:0 ja 3:1 (võitjale 3p ja kaotajale 0p), 3:2 

(võitjale 2 p ja kaotajale 1 p).  Loobumiskaotus: turniiritabelisse võitjale 3 p ja kaotajale 

-1 ning geimide suhe 0:75.  

5.6.3. Kõik ülejäänud küsimused on lahendatud võistlusmäärustega. 

 

 

5.6.7.1. Võistkonna suurus  2  mängijat. 

5.6.7.2. Ühest koolist võib osaleda max 2 (kaks) võistkonda, igas võistlusklassis 

(Peasekretäri otsusel eriloaga ka rohkem). 
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5.6.7.3. Kui registreerub väga palju võistkondi, siis esmajärjekorras jäetakse ära 

töötajate turniirid. 

5.6.7.4. Kehtivad kõik ametlikud rannavõrkpallimäärused (www.evf.ee). 

5.6.7.5. Mängitakse 15 punktini (2 –he punktise vahega). Mängitakse 2-he geimi 

võiduni. Kolmas geim mängitakse 7 punktini. 

5.6.7.6. Mõlemad paarilised peavad kandma ühtemoodi  võistlussärki. 

5.6.7.7. Eraldi turniir on noormeestele, neidudele, õpilased segavõistkonnad (1+1),  

meestöötajate ja naistöötajatele. 

5.6.7.8. Punktide märkimine turniiritabelisse: 2:0 (võitjale 3p ja kaotajale 0p), 2:1 

(võitjale 2 p ja kaotajale 1 p).  Loobumiskaotus: turniiritabelisse võitjale 3 

p ja kaotajale -1 ning geimide suhe 0:30. 

 

 

 

5.7.1. Võistkonna suurus  12  mängijat + treener. 

5.7.2. II liigas ja neidude turniiril mänguaeg 4x8 minutit. 

5.7.3. Kõik ülejäänud küsimused on lahendatud võistlusmäärustega. 

 

 

5.7.4.1. Võistkonna max suurus 5 mängijat. 

5.7.4.2. Ühest koolist võib osaleda max 2 võistkonda igas võistlusklassis  

(Peasekretäri loal ka rohkem). 

5.7.4.3. Kehtivad ametlikud tänavakorvpallireeglid (www.basket.ee). 

 

  

5.8.1. Võisteldakse alljärgnevatel aladel: 

a) NOORMEHED: 60 m jooks; 60 mtj; 400 m jooks; 1500 m jooks; kaugushüpe; 

kolmikhüpe; kõrgushüpe; kuulitõuge ja teivashüpe.  

b)  NEIUD: 60 m jooks; 60 mtj; 400 m jooks; 800 m jooks;  kaugushüpe; kolmikhüpe;  

kõrgushüpe; kuulitõuge ja teivashüpe. 

5.8.2. Vahendid:  

Kuulitõuge – neiud  4 kg ja  noormehed kuni 18 eluaastat 6 kg ja üle 18 eluaasta 

7 kg.  

5.8.3. TOIMUB nimeline eelregistreerimine. Ametlikul ülesandmislehe vorm asub EKKSL veebis, 

ürituste alalõigus kergejõustiku võistluse juures. Võistlusele tuleb kaasa võtta ametlik 

ülesandmisleht, mis on viseeritud kooli juhtkonna liikme poolt. 

5.8.4. Võistlus viiakse läbi koostööd Eesti Akadeemilise Spordiliiduga, ja Tartu Ülikooli Akadeemilise 

Spordiklubiga. 

http://www.evf.ee/
http://www.basket.ee/
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5.8.5. Eraldi toitlustamist ei toimu. 

 

 

5.9.3. Võistlus on individuaalne.  

5.9.4. Osaleda võivad mehed kehakaalus – 90 kg ja + 90 kg ning naised, meestöötajad ja naistöötajad 

absoluutkaalukategoorias. 

5.9.5. ALAD 

5.9.5.1. Raskuste surumine mehed 75 kg ja naised 35 kg korduste peale – aega 1 minut. 

5.9.5.2. Raskuste kandmine mehed 70 kg ja naised 50 kg – distants 30 meetrit, aja peale. 

5.9.5.3. Jõutõmme raskuste peale – igal võistlejal on kolm katset kokku. Võidab see, kes tõmbab maast 

lahti suurima raskuse. 

5.9.5.4. Raskuste hoidmine mehed 15 kg ja naised 10 kg – keha toetub vastu seina, raskus ees sirgetel 

kätel, aja peale. 

5.9.5.5. Rippumine – aja peale. 

5.9.6. Paremusjärjestuse selgitamine – võistluses on 5 ala, iga ala võit annab 10 punkti, II koht 9 punkti, 

III koht 8 punkti jne. 

5.9.7. Võistlusele toimub nimeline eelregistreerumine (võistleja nimed, kehakaal, kas õpilane või 

töötaja) hiljemalt ?? veebruarini, kella 17.00 võistluste peakohtuniku Urmas Treieri meilile: 

urmas.treier@khk.ee 

 

 

5.10.3. Osaletakse Riikide koondvõistkondadega alljärgnevatel aladel: 

5.10.3.1. Korvpall noormehed 

5.10.3.2. Korvpall neiud 

5.10.3.3. 3x3 korvpall meestöötajad 

5.10.3.4. 3x3 korvpall naistöötajad 

5.10.3.5. Võrkpall noormehed 

5.10.3.6. Võrkpall neiud 

5.10.3.7. Lauatennis noormehed 

5.10.3.8. Lauatennis neiud 

5.10.3.9. Lauatennis meestöötajad 

5.10.3.10. Lauatennis naistöötajad 

5.10.3.11. Koolijuhtide võistlus 

5.10.4. Koondised aladel moodustatakse EV õppivate kutseõppeasutuste tudengitest, võimalikus parimas 

koosseisus. Võistkondade koosseisu määrab konkreetse ala peatreener, oma äranägemise järgi. 

5.10.5. Delegatsioonide moodustamist, arvulist koosseisu ja muid organisatoorseid küsimusi reguleerib 

vastav mängude Üldjuhend. 

5.10.6.  
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6.8.1. Võisteldakse järgmistel vanuseklassides ja distantsidel: 

a) 18 aastat. ja vanemad, noormehed 3000 m ja neiud 1000 m. 

b) 17 aastat ja nooremad noormehed 2000 m ja neiud 1000 m. 

c) Töötaja kuni 35 aastat (kaasaarvatud), mehed 2000 m ja naised 1000 m. 

d) Töötaja 36-45 aastat, mehed 2000 ja naised 1000 m. 

e) Töötaja 46 aastat ja vanem, mehed ja naised 1000 m. 

6.8.2. Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse eraldi naiskondade arvestuses ja 

meeskondade arvestuses. Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema jooksja tulemus. 

Kohapunkte arvestatakse järgmiselt: I koht 25 p; II koht 22 p; III koht 20 p; IV koht 19 p; 

jne… 

6.8.3. Töötaja osalemine kes lõpetab distantsi annab juurde 1 preemiapunkti, kas naiskonnale 

või meeskonnale. 

6.8.4. Sportlaste arvu osaleva kooli ei piirata. 

6.8.5. Noorema vanuseklassi võistleja ei või osaleda vanemas võistlusklassis. 

6.8.6. Toimub nimeline eelregistreerimine võistlusele eelnevaks päevaks , kella 12.00-ks, 

võistluse läbiviija elektronposti aadressile.  

 

 

6.9.1. Mängitakse täismõõtmetega võimlas (min 28x15 m), korraga on platsil 4+1 mängijat. 

Võistkonnas kokku 12 mängijat + treener. 

6.9.2. Turniir on nii noormeeste kui neidude võistkondadele. 

6.9.3. Mängijate vahetuste arv pole limiteeritud, vahetused toimuvad jooksvalt. 

6.9.4. Värava eest väljalöögi puhul paneb väravavaht palli mängu jalaga karistusala seest, 

kusjuures ta ei tohi lüüa palli otse õhust üle keskjoone ilma, et pall puudutaks kedagi 

mängijatest või põrandat. Reegli rikkumise korral vabalöök keskjoonelt. 

6.9.5. Pall loetakse värava eest väljalöögi korral mängus olevaks juhul, kui pall on karistusalast 

väljunud. Reegli rikkumise korral lööki korratakse 

6.9.6. Väravavaht ei tohi oma mängijatest tagasi tulnud palli kätte võtta – reegli rikkumisel 

sooritatakse vabalöök karistusala äärelt. 

6.9.7. Mängu algus: Kohtuniku poolt korraldatud loosi võitja saab valida väljakupoole, teine pool 

saab lahti-mängu õiguse. 

6.9.8. Mängu aeg 2x15 minutit jooksvat aega, poolte vahetuseks poolajal 1(üks) minut. 

Korraldajatel on õigus ühepäevasel turniiril kui mänge on palju, mänguaega vähendada 2 

x 10 minutile. 
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6.9.9. „Surnud ringi” korral arvestatakse paremuse selgitamisel: a) omavaheliste mängude 

väravate vahet; b) kõikide mängude väravate vahet; c) löödud väravaid; d) endale löödud 

väravaid; e) kõikide näitajate võrdsuse korral, tõmmatakse loosi. 

6.9.10. Punkte turniiritabelisse märgitakse: võitjale 3 punkti, kaotajale 0 punkti, viigilise tagajärje 

korral mõlemale 1 punkt, loobumiskaotuse korral võitjale 3 punkti ja kaotajale -1 punkti 

ning skoor 10:0. 

6.9.11. Kui mängitakse „miinussüsteemis“, siis viigilise tulemuse korral lüüakse „penalteid“. 

Penalteid lüüakse 9 m kauguselt väravast ning mõlemal võistkonnal on õigus 4-le penaltile. 

Penalteid peavad lööma erinevad mängijad. Kui penalti seeria lõppedes on skoor ikka 

viigiline, siis lüüakse kuni esimese „mööda löögini“. 

6.9.12. Vead: 

 a) Suuline hoiatus. 

b)  „Kollane kaart” - mängija eemaldatakse platsilt 2-ks minutiks, 

c) „Punane kaart” - mängija peab lahkuma väljakult (mängu lõpuni) ning vahele jätma      ka 

järgmise mängu (karistus kandub edasi finaalturniirile). 

d)  Ebasportliku käitumise eest võimalik eemaldada kogu turniiriks. 

e) Karistuslöök, aut, vabalöök: Karistuslöögi puhul tohib kasutada kuni kahest mängijast 

“müüri”. 

f) Penalti löök toimub 9m kauguselt. 

g) Vabalöögi, audi, avalöögi või karistuslöögi sooritamisel ei tohi vastasmängija(d) olla 

pallile lähemal kui 3 meetrit. 

h) Mängitakse ametliku saalijalgpalli palliga, suurusega nr.4 ja läbimõõduga 62-64 

cm. 

 

 

6.10.1. Mängitakse 3(kolme) geimivõiduni. 

6.10.2. Võistkonnas  12  mängijat + treener. 

6.10.3. Punktide märkimine turniiritabelisse: 3:0 ja 3:1 (võitjale 3p ja kaotajale 0p), 3:2 (võitjale 2 

p ja kaotajale 1 p).  Loobumiskaotus: turniiritabelisse võitjale 3 p ja kaotajale -1 ning 

geimide suhe 0:75. Kõik ülejäänud küsimused on lahendatud võistlusmäärustega. 

6.10.4. Muud küsimused lahendatud ametlike võistlusmäärustega. 

 

 

6.10.5.1. Mängitakse kahe geimi võiduni. Vajadusel kolmas geim mängitakse 15 (viieteist) 

punktini, 2 (kahe) punktise vahega. 

6.10.5.2. Platsil korraga 3(kolm) noormeest ja 3(kolm) neidu. 

6.10.5.3. Mängitakse meeste võrguga (2,43 m). 
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6.10.5.4. Naismängijat ei tohi asendada meesmängijaga ja vastupidi. Mängu võib alustada 

vaid täiskoosseisus. Kui mängija kohale puudub, siis jääb koht väljakul tühjaks ning 

sellelt kohalt serviõiguse korral läheb punkt vastastele (kui mängu jooksul saab 

mängija näiteks vigastada). 

6.10.5.5. Meesmängijad ei tohi blokeerida (ega imiteerida vastavat liigutust) naismängija 

ründelööki. 

6.10.5.6. Meesmängijatel on keelatud hüppelt palling. 

6.10.5.7. Punktide märkimine turniiritabelisse: 2:0 (võitjale 2 punkti ja kaotajale 0 punkti) ja 

2:1 (võitjale 2p ja kaotajale 1p).  Loobumiskaotus: turniiritabelisse võitjale 3 p ja 

kaotajale -1 ning geimide suhe 0:50. Kõik ülejäänud küsimused on lahendatud 

võistlusmäärustega. Kui mängitakse kahe geimi võiduni, siis märgitakse 

turniiritabelise punkte niipalju kui palju võistkond geime võitis. 

 

 

6.10.6.1. Võistkonna suurus max 10 mängijat. 

6.10.6.2. Korraga väljakul 4 meest ja 2 naist, mees mängijat ei tohi asendada naismängijaga 

ning vastupidi. Kui mängija kohale puudub, siis jääb koht väljakul tühjaks ning 

sellelt kohalt serviõiguse korral läheb punkt automaatselt vastastele. Mängu võib 

alustada ainult täiskoosseisus. 

6.10.6.3. Mängitakse 2-ks geimi . Geimis mängitakse 25 punktini täpselt. 

6.10.6.4. Mängitakse meeste võrguga (2.43 m). 

6.10.6.5. Meesmängijad ei tohi blokeerida (ega imiteerida vastavat liigutust) naismängija 

ründelööki. 

6.10.6.6. Meesmängijatel on keelatud hüppelt palling. 

6.10.6.7. Paremuse selgitamiseks loetakse võidetud ja kaotatud geime. Kõik ülejäänud 

küsimused on lahendatud võrkpalli võistlusmäärustega või lahendab need 

peakohtunik kohapeal Surnud ringi korral loetakse esmalt omavahelistes 

mängudes löödud punkte, nende võrdsuse korral endale lüüa lastud punkte, 

nende võrduse korral , kõikides mängudes löödud punkte, nende võrdsuse korral 

endale kõikides mängudes lüüa lastud punkte. 

6.10.6.8. Võistluste osavõtumaks on 75 eurot võistkonna kohta, millele lisanduvad 

vajadusel kulud majutuse ja toitlustuse eest. 

 

 

 

6.11.1. Võistkonnas 12 mängijat + treener. 

6.11.2. Muud küsimused lahendatud ametlike võistlusmäärustega. 
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6.12.1.1. Võistkonna suurus 10 mängijat. 

6.12.1.2. Mänguaeg otsustatakse peale registreerimisi. 

6.12.1.3. Väljakul korraga 4 meesmängijat ja 1 naismängija. 

6.12.1.4. Mänguaja viigilise tulemuse korral , mängitakse nn. „kuldsele korvile“, kusjuures 

rünnakuõigus loositakse.  

6.12.1.5. Mängitakse palliga nr.7. 

6.12.1.6. Võistlustest osavõtumaks on 75 eurot võistkonna kohta, millele lisanduvad 

vajadusel kulud majutuse ja toitlustamise eest. 

 

7. Info ja kommunikatsioon 

7.1. Eesti Kutsekoolispordi Liidu kirjavahetus toimub meili teel: tiit@ekksl.ee 

7.2. Eesti Kutsekoolispordi Liidu telefon on: (+372) 56 111 866 

7.3. Eesti Kutsekoolispordi Liidu veebileht: www.ekksl.ee 

7.4. Registreerumised võistlustele koolitustele jne, EKKSL liikmeskoolidele, kes omavad 

kasutajatunnuseid kasutamaks EKKSL siseveebi, toimuvad ainult veebipõhiselt. 

7.5. Mitte-liikmeskoolid saavad registreeruda avatud üritustele vastavalt alade ja muude ürituste 

juhendites toodud aegadel ja meilidele. 

7.6. Kasutajatunnuseid, volitusi jms vajalikku siseveebis toimetamiseks annab EKKSL peasekretär. 

 

                                                                             Kinnitan: 

Tiit Tammaru  

EKKSL peasekretär 

06.jaanuar 2020 

Täiendatud: 01.09.2020 

mailto:tiit@ekksl.ee
http://www.ekksl.ee/

