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LAAGRI KORD
1. Laagri korraldamine arvestades COVID-19 perioodi nõudeid
1.1. Laagris ja võistlustel tuleb järgida juhendi “Spordivõistluste korraldamine
alates 15.juulist COVID-19 perioodil” nõudeid (lisatud).
1.2. Tartumaa Tervisespordikeskus tagab siseruumides puhastus- ja
desinfitseerimistööd.
1.3. Eesti Invaspordi Liit tagab võistluspaikades desinfitseerimisvahendite
olemasolu.
1.4. Igal võistlusalal tuleb jälgida desinfitseerimisjuhist, milline on toodud ära
võistlusjuhendis allpool.
1.5. Laagris tuleb pidada kinni hajutamisnõudest, st tuleb hoida
maksimaalset võimalikku turvalist distantsi inimeste vahel nii tava- kui
võistlusolukorras.
1.6. Laagris osalejad on kohustatud pesema käsi, vältima kätlemist,
kallistamist ja muid otseseid kontakte.
1.7. Haigusnähtude (peavalu, palavik, nohu, köha jms.) ilmnemisel on osaleja
kohustatud sellest koheselt teavitama laagri korraldajaid.
1.8. Laagri korraldajal on õigus nõuda ja kontrollida hügieeni- ja
desinfitseerimisnõuete täitmist ning nende rikkujad või eirajad laagrist
ära saata.
2. Laagrisse registreerumine
2.1. Iga laagris osaleja registreerub saabumisel isiklikult ning annab osavõtu
kinnitamiseks allkirja.
2.2. Laagri korraldajal on õigus mõõta iga osaleja kehatemperatuuri.
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VÕISTLUSTE JUHENDID
Üldised desinfitseerimisnõuded võistlustel.
1.
Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendi olemasolu:
- iga boccia väljaku juures;
- male- ja kabeturniiride võistlusalas (vähemalt kaks);
- kergejõustikvõistlustel iga ala soorituspaigas;
- laskmis ja vibulaskmise alal (vähemalt kaks);
- discgolfi ja täpsusorienteerumise võistlustel;
- rannavolle treeningute ja võistluste alal kummalgi väljaku poolel;
2.
Võistlejad on kohustatud desinfitseerima oma käed iga mängu (boccia,
male, kabe, rannavolle) või soorituse (kergejõustik, laskmine, vibu,
discgolf, täpsusorienteerumine, sulgpall,) eel enne võistlusvahendite
puutumist.
3.
Võistlusvahendeid desinfitseeritakse minimaalselt võistluse algul,
võistluse jooksul 1-2 korda ja võistluse lõppedes.
4.
Iga ala kohtunikud on kohustatud jälgima desinfitseerimisnõuete täitmist.

Väliboccia individuaalsed MV
1.
Väliboccia individuaalsed MV viiakse läbi 20.juulil algusega kell 13:30.
2.
Võisteldakse individuaalselt seisjate klassides A ja C ning istujate
klassides B ja D.
3.
Kui nõrkade kätega klassides C ja D ei kogune eelregistreerimisega
vähemalt 4 osalejat, liidetakse C klass A klassiga ja D klass B klassiga.
4.
Mehed ja naised mängivad ühes klassis.
5.
Seoses üleminekuga uuele klassifitseerimissüsteemile alates 1.jaanuarist
2021.aastal on lubatud seisjate klassides A ja C mängida istudes.
6.
Konkreetne võistlussüsteem igas klassis selgub peale võistlejate
registreerumist.
7.
Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse
meistrimedali, diplomi ja meenega.
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Väliboccia paaristurniir
1.
Väliboccia paaristurniir viiakse läbi 21.juulil algusega kell 13:00.
2.
Võistlussüsteem valitakse peale paaride registreerimist ja see sõltub
registreerunud paaride arvust.
3.
Paari moodustavad kaks liikumispuudega võistlejat, kes võivad olla kas
ühest soost või erinevast soost.
4.
Ühes mängus mängitakse neli geimi.
5.
Kõik võistlejad mängivad istudes.
6.
Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanud paare autasustatakse karika,
diplomi ja meenega.

Laskevõistlused
1.
Õhupüssist laskmise võistlused toimuvad toimub 22.juulil algusega kell
11:00
2.
Osaleda võivad kõik laagris osalejad.
3.
Kõik osalejad lasevad toelt lastes 10 lasku kahes voorus (5+5 lasku)
4.
Kõigile osalejatele antakse 5 proovilasku.
5 . Arvestust peetakse meestele, naistele ja lastele eraldi. Paremusjärjestus
selgitatakse lastud silmade kogusumma alusel.
6.
Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse medali,
diplomi ja meenega.

Vibulaskmise võistlused
1. Vibulaskmise võistlused toimuvad toimub 22.juulil algusega kell 15:00
2. Osaleda võivad kõik laagris osalejad.
3. Kõik osalejad lasevad 10 noolt kahes voorus (5+5 noolt).
4. Kõigile osalejatele antakse 3 proovilasku.
5 . Arvestust peetakse meestele, naistele ja lastele eraldi. Paremusjärjestus
selgitatakse lastud silmade kogusumma alusel.
6.
Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse medali,
diplomi ja meenega.
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Male- ja kabe kiirturniirid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Kiirmaleturniir toimub 20.juulil algusega kell 17:30
Kiirkabeturniir toimub 21.juulil algusega kell 12:00
Võistluste peakohtunik on Andres Karba.
Osaleda võivad kõik laagris osalejad.
KIIRMALES on mõlemale mängijale mõtlemisajaks 15 minutit partiile,
millele lisandub 3 sekundit lisaaega sooritatud käigu eest.
KIIRKABES on mõlemale mängijale mõtlemisajaks 10 minutit partiile,
millele lisandub 2 sekundit lisaaega sooritatud käigu eest.
Täispime mängija saab nii kiirmales kui kiirkabes lisaks +2 minutit
mõtlemisaega.
Mängija, kes ei saa puudest tulenevalt kabelaual ise nuppe liigutada või ta
ei näe kellanäitu, võib kasutada abilist. Abiline tuleb mängijal endale ise
kindlustada, korraldaja selle eest ei vastuta.
Planeeritakse mängida Šveitsi süsteemis. Voorude arv ja täpsem
võistlussüsteem selgub peale võistlejate registreerumist ning antakse
võistlejatele teada enne turniiri algust.
Mehed ja naised mängivad ühisel turniiril, kiirkabes peetakse arvestust
eraldi.
Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide alusel. Selle võrdsuse
korral on määravaks Buhholzi koefitsientide süsteem, millele järgneb
modifitseeritud Buhholzi koefitsient (ilma tugevaima ja nõrgema
mängijata).
Esimese koha võitjat autasustatakse karika, meene ja diplomiga.
Teise ja kolmanda koha saajat autasustatakse meene ja diplomiga.
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Kergejõustiku heitealade mitmevõistlus
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Võistlus toimub 21.juulil algusega kell 10:30 Elva Linna staadionil.
Võisteldakse klassides F1-F3 (F51-56) ja F4-F6 (F37-F46; F64).
Klassides F1-F3 ja F4-F6 peetakse ühist arvestust, tulemused
korrutatakse läbi IPC kergejõustiku RAZA koefitsientidega (vt. lähemalt
http://www.paralympic.org/athletics/rules-and-regulations/rules),
milline võrdsustab saavutused ja lubab pidada neis klassides ühist
arvestust.
Mitmevõistluse tulemuste selgitamiseks antakse saavutatud kohale
vastavalt punkte: 1.koht=12p; 2.=10p; 3.=8p; 4.=7p; 5.=6p; 6.=5p; 7.=4p;
8.=3p; 9.=2p; 10.=1p. Kohapunktide summa alusel selgitatakse lõplik
paremusjärjestus.
Kui mitu sportlast koguvad ühepalju punkte, saab kõrgema koha
sportlane, kellel on rohkem kõrgeimaid kohti.
Arvestust peetakse meestele ja naistele eraldi.
Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse medali,
diplomi ja meenega.
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