
    KOONGA XXXVIII MÄNGUDE JUHEND                            

 

 

   

I      Eesmärk:     

·        pakkuda võistkondadele ja üksikvõistlejatele võistlusvõimalust 

·        sportlik vabaaja ja puhkuse sisustamine 

·        selgitada parimad võistkonnad ja XXXVIII Koonga mängude võitjad kavasolevatel 

spordialadel 

·         Koonga mängude läbiviimise traditsiooni jätkamine 

  

II     Aeg ja koht: võistlused toimuvad 22. märtsil 2014 a. Koonga Põhikoolis 

        Mandaat kell 9.30, võistluste algus kell 10.00 

  

III   Juhtimine ja korraldamine: Võistlused korraldab Koonga vald koostöös Pärnumaa 

Spordiliiduga.  

  

IV   Osavõtjad: Are, Halinga, Varbla, Tõstamaa, Sauga, Koonga , Audru,  Pärnumaalt, 

Hanila, Lihula vallad Läänemaalt. 

  

 

V     Võistlusalad: 

1.2         Võrkpall: võistkonnas 4+1 liiget nii nais- kui meeskondadele. Võistluste                            

 süsteem selgub kohapeal ja mängitakse vastavalt ajakavale. 

 

3. Sõudeergomeeter: Võistlejate arv on piiramatu. Distants noormeestele      

(14-16) ja meestele 500 m.. Distants naistele ja neidudele(14-16)500m. 

Selgitatakse individuaalne paremusjärjestus. Võistkondliku paremusjärjestuse 

selgitamiseks liidetakse eraldi kahe nais-ja kahe meesvõistleja ning ühe noore 

tulemused. 

 

4. Male: Võistkonna suurus 4 liiget:  M+N+poiss (sünd.1998 ja hiljem)+tüdruk 

(sünd.1998 ja hiljem). Võistelda võib ka mittetäieliku võistkonnaga. 

  • Võistlused on võistkondlikud, läbiviimine ja ajakontroll selgub võistluspaigas 

  sõltuvalt registreerunud võistkondade arvust (tõenäoliselt ajakontroll 15+15 

  minutit või 20+20 min, kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi).  

  • Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse selgitamisel:  

  omavaheline mäng võidetud matšide arv võidetud ja viigistatud matšide arv  

 

5. Koroona: Võistkonnas 1 mees, 1 naine, 1 noor. Võistluste süsteem 

otsustatakse kohapeal.  

 

6. Lauatennis: Võistkonnas 2M+1N+1Noor. Võistlused on võistkondlikud, 

mängitakse kolme võiduni, otsustab segapaarismäng (mehe+naise). 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse võistlejate 

poolt saavutatud punktid, täpne läbiviimise süsteem selgub peale 

eelregistreerimist. 

 

 

 



7. Sangpomm: Võistkonnas 1noor(14-16) 12 kg sangpommiga . Mehed 

kehakaalus –70 kg  ja +70 kg ja naised absoluutkaalus. Mehed võistlevad 24 

kg sangpommiga, naised 12 kg sangpommiga. Võistlus toimub aja peale. 

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse 2 parema mehe, 

1 naise ja 1noore tulemus. Autasustatakse iga vanuseklassi kolme esimest 

eraldi. 

 

8. SOPS: Korvpalli visked erinevatelt positsioonidelt 5 minuti jooksul. 

1. Võistkonnas 1 naine, 1 mees ja 1 noor. 

 

9. Mälumäng:  Võistkonnas 3 liiget. 20 küsimust ja aega 1 tund. Varia, sport ja 

loodus 

 

VI     Tulemuste arvestamine  ja paremusjärjestuse selgitamine: 

          I-12;   II-10;   III-9;    IV-8;   V-7;   VI-6;   VII-5 jne... Arvesse lähevad kõik spordialad. 

  

VII    Autasustamine: Spordialade võitjaid autasustatakse diplomiga, II ja III kohale tulnuid 

diplomiga. I – III kohale tulnud võistkonna liikmeid medali ja diplomiga. Üldarvestuses 

autasustatakse I –III kohta karikaga .Ülejäänud osavõtjaid tänukirjaga. 

  

VIII  Registreerimine: Eelregistreerimisel teatada oma osavõtust 3. märtsiks, täpsem 

osavõtjate arv 10.märtsiks. Peale eelregistreerimist saadetakse osavõtumaksu tasumiseks 

arve, selleks palun saata täpne info kellele ja kuhu läheb arve.  

Osavõtumaks 120€ ( 25 osavõtja kohta iga järgmine osavõtja 5 euri lisaks) Registreerimine 

Kristi Kangur telef. 5205359 

Osavõtumaks sisaldab 1 X toitlustamist, korralduskulud, auhinnad, rendid. 

  

IX     Lõpetamine:  Autasustamine saalis ja pidulik osa koos jalakeerutusega Koonga baaris 

pilet 2 euri. 

  

.         Ajakava saadetakse peale registreerimist. 

  

  

         Kaiu Kustasson 

         Pärnumaa Spordiliit 

  

         Kristi  Kangur 

         Koonga vald  

 

  

 

 


