Põlva maakonna koolinoorte
OSAVAIM KORVPALLUR
Juhend
I EESMÄRK
1. Populariseerida korvpallimängu koolinoorte hulgas.
2. Suurendada noorte huvi ja tahet tegelda korvpallimängu põhielementide omandamisel, arendamisel.
3. Selgitada Põlvamaa koolinoorte OSAVAIM KORVPALLUR nii tütarlaste kui poiste
osas neljas vanuseklassis.
II AEG JA KOHT
4. Võistlused toimuvad kahes etapis: I etapp 17.jaanuaril 2020.a. algusega kell 9.30 Räpina ÜG võimlas
ja II etapp 14.aprillil 2020.a. algusega kell 9.30 Mesikäpa Hallis.
Võistlejate nimeline ülesandmine I etapile teha hiljemalt 16.jaanuari keskpäevaks
meiliaadressil polvasport@gmail.com
III OSAVÕTJAD, VANUSEKLASSID, VÕITJA SELGITAMINE
5. Osaleda võivad kõik Põlva maakonna koolide õpilased.
6. Vanuseklassid:
T&P 10.-12.klass
T&P 8.-9.klass
T&P 6.-7.klass
T&P 4.-5.klass
7. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisukorra eest ise.
8. Võistluste kirjeldused “Eesti Koolispordi Liidu kalenderplaan-juhendis 2019-2020”.
9. OSAVAIM KORVPALLUR selgitatakse mõlema etapi kuue harjutuse kokkuvõttes. Viskevõistluses
ja harjutuses Tuld saavutatud punktid/korvid korrutatakse kahega ja liidetakse nelja harjutuse (kus
fikseeritakse aeg) kohapunktidele. Harjutustes, kus fikseeritakse aeg, annab ala võit niipalju punkte,
kuipalju on vanuseklassis osalejaid.
IV AUTASUSTAMINE
10. I etapil tunnustatakse kõikide vanuseklasside iga harjutuse võitjat ja I etapi kokkuvõttes iga vanuseklassi
kolme paremat medalitega.
II etapil tunnustatakse samuti iga harjutuse võitjat ja II etapi kokkuvõttes iga vanuseklassi kolme paremat
medalitega.
Üldkokkuvõttes (kahe etapi kokkuvõttes) autasustatakse iga vanuseklassi kuut paremat karika ja auhinnaga
(osalejate arv vähemalt 8; vähema osalejate arvu puhul tunnujstatakse üldkokkuvõttes kolme paremat).
V MAJANDAMINE
11. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kannab Põlva Maakonna Spordiliit.
12. Võistlejate lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav kool.
VI ÜLDISELT
13. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.
Võistluste edukaks läbiviimiseks palume alljärgnevate koolide abi:
Räpina ÜG – Jaanus Meitus, OK võistluse üldine koordineerimine;
Põlva ÜG – Valeri Zlatin – viskevõistlus, tuld, kolm tabamust
Räpina ÜG – Ants Järv – viskevõistlus, tuld, süstik
Tilsi PK – Davis Kostõgov – slaalom
Vastse-Kuuste K + Räpina ÜG – Mai Nigul +Jaanus Meitus – suur kaheksa
Info telefonidel 79 94 637, 51 75 848
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

