JUHEND:
Saku laste VI mitmevõistlus
Võistlus toimub 05.09.2021 Saku koolistaadionil (Tallinna mnt.10, Saku). Halva ilma korral jätab korraldaja
endale õiguse teatud spordialasid muuta või vahendeid asendada.
Algusajad:
kuni 6-aastased – registreerimine kell 9.30 ja võistluse algus kell 10.00
7-10. aastased – registreerimine kell 13.00 võistluste algus kell 13.30
Registreerimine
Võistlejaid saab võistlusele registreerida kohapeal või Saku Valla Spordikeskuse kodulehel kuni 03.09.2021
Osavõtutasu
Võistlus on kõigile võistlejatele TASUTA.
Osavõtjad
Võistlema on oodatud kõik lapsed ning kaasa elama kõik sõbrad, tuttavad ja sugulased. Nooremate võistlejate
puhul on oluline, et laps suudaks alad iseseisvalt läbida. Samuti on lubatud noorematega kaasa joosta, seda juhul
kui lapse ja vanema vahel puudub füüsiline side. Vahendiga ala puhul peab laps ise hakkama saama. MINI klass
(nooremad kui 3 aastased) võivad oma kolm ala läbida ka vanema abiga.
Võistlusalad
MINI (nooremad kui 3 aastased) ja 3 aastased- sprint, kaugushüpe, pallivise
4- aastased – sprint, kaugushüpe, pallivise, takistusrada
5- aastased - kaugushüpe, sprint, pallivise, jalgpall, takistusrada
6- aastased – pallivise, kaugushüpe, sprint, jalgpall, korvpall, 300m jooks
7- aastased - pallivise, kaugushüpe, jalgpall, sprint, topispallijänn, korvpall, 300m jooks
8- aastased - tõkkejooks, korvpall, jalgpall, kaugushüpe, sprint, odavise, pesapall, 300m jooks
9- aastased - kaugushüpe, tõkkejooks, jalgpall, korvpall, odavise, sprint, pesapall, võrkpall, 600m jooks
10- aastased - sprint, odavise, tõkkejooks, kaugushüpe, korvpall, pesapall, võrkpall, jalgpall, topispallijänn, 600m
jooks
Tulemuste arvestamine ja autasustamine
Tulemused arvestatakse ümber punktideks, mille alusel selgitatakse välja iga vanusegrupi paremusjärjestus. Poisid
ja tüdrukud võistlevad eraldi arvestuses. Igale osalejat autasustatakse diplomi ja medaliga. Võimalusel ka toetajate
auhindadega.
Täiendavad reeglid seoses ürituste korraldamisele seatud piirangutega:
Võistlusel osalemiseks peab igal võistleja saatjal olema kaasas vähemalt üks tõend, see on:
a) vaktsiinipass (viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg)
b) läbipõdemise tõend (kuni 6 kuud peale läbipõdemist)
c) negatiivne test (PCR 72h, antigeen 48h)
Iga saatja saab peale tõendi esitamist käepaela, mida ta on kohustatud ürituse lõpuni nähtavalt kandma.
Info
Info võistluse kohta leitav www.sakuvallaspordikeskus.ee
Peakorraldaja Saku Valla Spordikeskus, Tallinna mnt.10,Saku; spordikeskus@sakuvald.ee; 5214899 (Laura
Viiroja)

