
AEG: 29. september, õuevahetunnid

Kell 11.10-11.30 6.-9. klass

Kell 12.20-12.40 1.-5. klass
KOHT: Kooli staadion, kunstmuruväljak

OSALEJAD: 1-9 klassi õpilased, igast klassist 5 poissi ja 5 tüdrukut

TEATEVÕISTLUSED:

1. Pendelteatejooks. Poisid asuvad ühel pool ja tüdrukud teisel pool võistkonnale määratud tähiseid. 

Tüdrukute poolel on teatepulk, mis õpetaja märguande peale on vaja viia oma võistkonna poisile. Poiss 

jookseb teatepulgaga tagasi  tüdrukute poolele  jne.  Teatevõistlus  kestab kuni  poisid ja  tüdrukud on 

väljakul pooled vahetanud.

Miinuspunkt: 

• Teatepulk kukub teatevahetuse või jooksmise ajal maha

2. Poisid asuvad ühel pool ja tüdrukud teisel pool võistkonnale määratud tähiseid. Tüdrukute poolel on 

jalgpall,  mis  õpetaja  märguande  peale  on  vaja  jalaga  mängides  ja  slaalomit  liikudes  viia  oma 

võistkonna poisile. Poiss läbib peale palli saamist slaalomi tagasi tüdrukute poolele jne. Pika sööduga 

ei  tohi palli  edasi järgmisele anda. Teatevõistlus kestab kuni poisid ja tüdrukud on väljakul pooled 

vahetanud.

Miinuspunkt:

• Järgmine liige hakkab palliga liikuma enne kui eelmine on võistkonnani jõudnud

3. Poisid ja tüdrukud asuvad väljakul samal poolel, tüdrukud eespool ja poisid taga. Märguande peale 

jookseb võistkonna esimene osaleja tennisepall käes maha pandud rõngani ja poeb rõngast läbi (rõngas 

peab jääma joonele), jookseb ümber ees oleva tähise ning tagasi oma võistkonna juurde. Peale palli 

saamist alustab järgmine võistkonnaliige jooksu. 

Miinuspunkt:

• Rõngas ei jää joonele

• Pall kukub üleandmise ajal maha

4. Poisid ja tüdrukud asuvad väljakul samal poolel, tüdrukud eespool ja poisid taga. Starditähise juurde 

on paigutatud 5 tennisepalli. Võistkonna ette on asetatud teatud vahemaa tagant rõngad. Märguande 

peale haarab esimene tüdruk maast palli ja viib selle vabalt valitud rõnga sisse, jookseb tagasi oma 

võistkonna juurde ja annab plaksu järgmisele tüdrukule. Kui kõik pallid on rõngastesse viidud on poiste 



ülesanne need ükshaaval sealt  ära tuua.  Teatevõistlus kestab kuni kõik pallid on rõngaste seest  ära 

toodud. 

Miinuspunkt:

• Pall ei jää püsima rõngasse

PARIMATE VÄLJASELGITAMINE:  Võistlused käivad aja peale. Iga miinuspunkt lisab ajale 0,5 

sekundit.  Võistkonnad saavad vastavalt  paremusjärjestusele punkte 1-3ni. Nelja teatevõistluse peale 

kõige väiksema punktiskooriga klass on klasside arvestuse üldvõitja. Autasustatakse 1.-3., 4.-6. ja 7.-9. 

klasside arvestuses kõige kiiremaid klasse. 

NB! Vihmase ilma korral toimuvad teatevõistlused spordisaalis. 


