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AJAKAVA
LAAGRI KORD
VÕISTLUSTE JUHENDID

AJAKAVA (MUUDETUD!)

AJAKAVA
17.07. Pühapäev
13.00 – 15.00
Laagri osavõtjate kogunemine, majutumine
15.30
Laagri avamine
16.00
Laskmine, vibu
18.00
Kabeturniir
17.00 - 19.00
Õhtusöök
19.00
Võistlused jätkuvad
18.07 Esmaspäev
8.00 - 10.00
Hommikusöök
10.00
Boccia Osmosis avalik üritus ja segaturniir
13.00
Boccia paaristurniir
16.00
Discgolf
17.00 - 19.00
Õhtusöök
20.00
Mälumäng
19.07 Teisipäev
8.00 - 10.00
Hommikusöök
10.00 – 12.00
Heitealade mitmevõistlus
12.00
Boccia individuaalne MV
15.00
Täpsusorienteerumine
17.00 - 19.00
Õhtusöök
20.00
Muusika ja meelelahutus
20.07 Kolmapäev
8.00 - 10.00
Hommikusöök
11.00
Autasustamine ja laagri lõpetamine
Kojusõit
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LAAGRI KORD
1. Iga laagris osaleja registreerub saabumisel isiklikult ning annab osavõtu
kinnitamiseks allkirja.
2. Laagris osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.
3. COVID-19 haigega lähikontaksis olnu ei tohi laagris osaleda enne viie päeva
möödumist lähikontaktist.
4. Tartumaa Tervisespordikeskus tagab siseruumides puhastus- ja
desinfitseerimistööd.
5. Laagris osalejad on kohustatud pesema käsi, vältima kätlemist, kallistamist ja
muid otseseid kontakte.
6. Haigusnähtude (peavalu, palavik, nohu, köha jms.) ilmnemisel on osaleja
kohustatud sellest koheselt teavitama laagri korraldajaid.
7. Laagri korraldajal on õigus nõuda ja kontrollida hügieeni- ja
desinfitseerimisnõuete täitmist ning nende rikkujad või eirajad laagrist ära
saata.

EESTI INVASPORDI LIIT
Elva spordilaager
17.-20. juuli 2022
Tartumaa Tervisespordikeskus

VÕISTLUSTE JUHENDID

Väliboccia individuaalsed MV
1.
Väliboccia individuaalsed MV viiakse läbi 19.juulil algusega kell 12:00.
2.
Võisteldakse individuaalselt rahvaboccia klassis A ja paraboccia klassis B.
3.
Klass A – mängitakse ERALDI mehed ja naised. Kõik mängivad istudes,
käed terved. Siia kuuluvad mängijad endistest klassidest A ja B.
4.
Klass B – mängitakse KOOS mehed ja naised. Kõik mängivad istudes.
Alamklass B13 – mängijal on funktsiooni langus kõigis neljas jäsemes.
Mängija VÕIB kasutada abilist ja viskerenni, palli võib visata käe või
jalaga.
Siia kuuluvad mängijad endistest klassidest C ja D.
Alamklass B24 - mängijal on funktsiooni langus kõigis neljas jäsemes või
alajäsemetes ja viskekäes. Mängija EI VÕI kasutada abilist või viskerenni,
palli viskab käega. Siia kuuluvad mängijad endistest klassidest C ja D.
MÄRKUS: Hemipleegikud klassifitseeritakse:
- Juhul kui viskekäes on funktsioonihäire, siis mängib klassis B
(määrata, kas B13 või B 24)
- Kui viskab terve käega, siis mängib klassis A
5.
Kui klassides B13 ja B24 ei kogune eelregistreerimisega vähemalt 4
osalejat, liidetakse klassid omavahel.
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 18.juulil algusega kell 13:00.
2.
Võistlussüsteem valitakse peale paaride registreerimist ja see sõltub
registreerunud paaride arvust.
3.
Paari moodustavad kaks võistlejat.
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 17.juulil algusega kell
16:00
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 17.juulil algusega kell 16:00
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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Discgolfi võistlused
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discgolfi võistlused toimuvad toimub 18.juulil algusega kell 16:00
Osaleda võivad kõik laagris osalejad.
Mängitakse kohtuniku poolt määratud rajal.
Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse
paremusjärjestus kohtuniku poolt valitud rajaosal.
Arvestust peetakse meestele, naistele ja lastele eraldi.
Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanut autasustatakse medali,
diplomi ja meenega.

Kabe kiirturniir
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Kiirkabeturniir toimub 17.juulil algusega kell 18:00
Osaleda võivad kõik laagris osalejad.
Mõlemale mängijale on 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 laual 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, arvestust peetakse 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 19.juulil algusega kell 10:00 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.

KONTAKTID
EIL peasekretär Signe Falkenberg
tel. 508 3905
EIL juhatuse liige
Kaia Kollo
tel. 526 3683
Tartumaa Tervisekeskuse administraator tel. 745 6333
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