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VÕISTLUSTE KORRALDUS

Täpsusorienteerumine
Täpsusorienteerumise rada märgitakse maha keskuse lähedusse, liikumine rajal toimub ka
ratastoolile läbitaval pinnasel. Raja läbimiseks antakse kontrollaeg, võistlus ei ole kiiruse, vaid
täpsuse peale.
Võistlejad osalevad individuaalselt, naised ja mehed ühes arvestuses ning klassidesse
jaotumist ei toimu.

Laskmine
Laskmine toimub õhupüssidest 10m distantsil. Kõik osalejad lasevad toelt, toimub ühine
arvestus nii meestele kui naistele. Kõigile võistlejatele antakse 3 proovilasku ning 10
võistluslasku.

Ratastoolide vigursõit
Vigursõidu rada märgitakse maha keskuse territooriumile. Võistlejad jaotuvad klassidesse
käte tugevuse järgi: tugevad ja nõrgad käed. Peetakse eraldi arvestust meestele ja naistele.
Võistlustulemused selgitatakse raja läbimise aja ja karistuspunktide põhjal.

Male ja kabe võistlused
Male ja kabe võistlused toimuvad Elva laagri karikale, osaleda võivad kõik laagrilised.
Võistluste süsteem selgub osavõtjate arvu selgumise järgselt.

Boccia võistkondlikud meistrivõistlused
Boccia võistlused toimuvad 3-liikmeliste võistkondade vahel, kus osalejad on
liikumispuudega.
Võistluste süsteem selgub võistkondade registreerumise järgselt. Esimese kolme koha
võitjaid autasustatakse diplomi ja medaliga.

Lauatennise võistlused
Võisteldakse kahes klassis: istujad (ratastoolis) ja seisjad. Seisjad mägivad keskuse II
korruse saalis, ratastoolis osalejad mängivad I korrusele (või sobiva ilma korral õue) toodud
laual. Võistluste süsteem selgus osalejate registreerimise järgselt.
Eraldi arvestust peetakse meestele ja naistele.

Disgolfi võistlused
Discgolfi võistlused viiakse läbi keskuse territooriumil. Eraldi peetakse arvestust meestele ja
naistele, võistlejad jagatakse klassidesse: seisjad ja istujad. Võistlusrajal liigutakse gruppide
kaupa.

Vibulaskmine
Vibulaskmine toimub vastaval rajal instruktori juhendamisel. Peetakse eraldi arvestust
meestele ja naistele, võistlejad jagatakse klassidesse: seisjad ja istujad.

Rannavolle
Rannavolle võistlustel osalevad 3-liikmelised võistkonnad. Kuni 5 võistkonna korral
mängitakse turniirisüsteemis, 6 ja enama võistkonna korral void võistelda kahes alagrupis ja
seejärel korraldada finaalmängud.

Mälumäng
Mälumängus osalevad kuni 5-liikmelised võistkonnad, võistkondade arv ei ole piiratud.
Paremusjärjestus selgitatakse saadud punktide alusel.

Üldist võistluste kohta
Osalejate arvu piiratakse järgmistel võistlustel alljärgnevalt:
Õhupüssist laskmine - 50 osalejat
Täpsusorienteerumine - 50 osalejat
Vibulaskmine – 40 osalejat
Lauatennis – 40 osalejat
Korraldajatel on õigus etteantud osalejate arvu muuta vastavalt laagris kujunevale olukorrale
või muuta võistluste toimumise aegu (näiteks sõltuvalt ilmastikutingimustest).

