
Olümpiatuli ei ole kustunud ... 
 

Tähelepanu! Käes on olümpiaaeg! 
Ametlik informatsioon Saaremaa Ühisgümnaasiumi  

X Olümpiamängude kohta 
SÜG-i X OLÜMPIAMÄNGUD „100 hüpet, 100 starti” 

 
1. Seekord on seoses EV100 ja SÜG100 aastaga vaja igal klassil välja mõelda 

selline nimi oma riigile, mida saab seostada kooli ja õppetööga. Maa nime täht 

loositakse välja teisipäeval, 11. septembril kell 9.45 aulas. Selleks oodatakse 

sinna iga klassi esindajaid. Tähte aitab loosida arvuti. 

1.1. Maa nimi tuleb ära tuua hiljemalt esmaspäeval, 17. septembril huvijuhtide kätte. 

2. Olümpiarongkäiguks (25.09) peab igal maal olema: 

2.1. Klassilipp mõõtudega 90*60 cm, klassi number suurusega 30*30 cm peab olema 

lipuvarda poolses ülemises nurgas. 

2.2. Oma maa silt mõõtmetega 63*30 cm valgel põhjal mustaga maa nimi, sildivarda 

pikkus 1 meeter. 

2.3.  Igalt maalt oodatakse vapustavat ühisriietust. 

3. Olümpiarongkäiguks koguneda teisipäeval, 25. septembril kell 9.15 Raiekivi 

säärel olevale muruplatsile, kus rivistutakse tähestikulises järjekorras nägudega 

lossi-titeranna poole üksteise selja taha viie kaupa reas. 

3.1. Iga maa ees seisab sildikandja, tema selja taga lipukandja. 

3.2. Rongkäik liigub Kuressaare linnastaadionile, kus maad rivistuvad üksteise 

kõrvale nägudega staadioni poole selliselt, et A täht jääb lossi poole serva. 

Ülejäänud maad seisavad tähestikulises järjekorras üksteise kõrval. 

4. Spordialade täpsemad kirjeldused on lisalehel. Ajakava tuleb hiljem.  

5. Võistlejate täpsed nimekirjad registreerida esmaspäevaks, 17. septembriks. 

Link, kuhu registreerida tuleb kooli kodulehele, hoia silmad lahti! 

 

Korraldajatepoolne palve - täitke nii avatseremoonial kui ka võistlemisel kõiki nõudeid! 

Olümpiamängud on ainult siis korda läinud, kui kõik läheb nii, nagu korraldajad 

planeerinud on, siis, kui iga inimene saab helge tunde südamesse, ilusa elamuse, 

sportlikult humoorika päeva. Kõik see on meie teha.  

 

Meie olümpia deviis on Catch as catch can, st. Haara kinni, kust saad, ja see tähendabki 

kõike head, rõõmsat ja tujutõstvat, millest lihtsalt peab kinni haarama. 

 

Rõõmsate kohtumisteni olümpiarongkäigus, avatseremoonial ja võistlusradadel! 



 
 

Ametlik informatsioon Saaremaa Ühisgümnaasiumi 

X Olümpiamängude kohta 

SÜG-i X OLÜMPIAMÄNGUD „100 hüpet, 100 starti” 

VÕISTLUSALAD 
Iga õpilane valib 3 ala (vajadusel rohkem, nt. kui klassis on vähe õpilasi). Iga klass peab 

olema esindatud kõikides alades. Igale alale saab registreerida mitu võistkonda. 

Võisteldakse viies vanusegrupis: 

1.-2. klass, 3.-4. klass, 5.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass  

 

VÕISTLEMINE TOIMUB KURESSAARE LINNASTAADIONIL 
 

1. SAAPAVISE - 2 õpilast 

2 katset. Tulemused liidetakse kokku. 

2. KOTIJOOKS - 1 tüdruk, 1 poiss 

Tüdruk hüppab kotis tähiseni, annab poisile koti ja poiss hüppab kotis algjoonele 

tagasi.  

3. KÖIEVEDU - 3 tüdrukut, 3 poissi 

4. TOPISPALLITÕUGE - 1 tüdruk, 1 poiss 

1.-6. klass kasutab 1 kg raskust topispalli, 7.-12. klass 2 kg raskust. 2 katset. Parim 

tüdruku ja poisi tulemus liidetakse. 

5. NOOLEVISE - 2 õpilast 

3 katset. Tulemused liidetakse kokku. 

6. DISCOLFI TEATEVÕISTLUS –  2 õpilast 

7. JALGRATTA AEGLUSSÕIT – 1 tüdruk, 1 poiss 

Jalgratas peab olema isiklik! Läbitakse distants aja peale. 

8. 100M JOOKS – 50 õpilast põhikoolist ja 50 õpilast gümnaasiumist. Kes ees, see 

mees! 

9. 100 HÜPET – 5 tüdrukut, 5 poissi 

Iga võistleja teeb 10 hüpet. Hüpete pikkused liidetakse kokku.  

10. TEATEJOOKS – 5 tüdrukut, 5 poissi 

Aja peale teatejooks -  koosneb 5 alast. 

 

JÄRGNEB SÜGISJOOKS TERVISEPARGIS! 

 


