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XXI EASL AASTAPÄEVA TURNIIR  

JUHEND  
 

1. EESMÄRK. Ergutada kõrgkoolide õppejõudude ning spordiklubide töötajate 

spordiharrastust ja teadvustada Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) tegevust 

kõrgkoolides ja ametkondades ning tähistada Eesti Akadeemilise Spordiliidu 

aastapäeva. Turniiri eesmärgiks on ka tihendada koostööd kõrgkoolide, nende 

spordiklubide töötajatega, spordiinstitutsioonide ja üliõpilasspordi toetajatega. 

2. AEG JA KOHT. Võistlused peetakse reedel, 06. jaanuaril 2023 Tartu Ülikooli 

Spordihoones (Tartu, Ujula 4). 

3. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE. Võistlused korraldab Eesti Akadeemiline 

Spordiliit koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga. 

4. VÕISTLUSALAD: 

-   meeste korvpall ja võrkpall (võistkonna suurus kuni 11 liiget ja treener) 

- naiste korvpall ja võrkpall (võistkonna suurus kuni 11 liiget ja treener) 

- male (individuaalturniir, individuaal- ja võistkondlik arvestus) 

- korvpalli vabaviskevõistlus (mehed ja naised) 

- lauatennis (mehed, naised) 

- sõudmine sõudeergomeetritel, 500m võistlus (mehed, naised) 

5. OSAVÕTJAD. Võistlustel saavad osaleda Eesti kõrgkoolide õppejõud ning 

töötajad, kõrgkoolide spordiklubide ja -keskuste töötajad. Osaleda võivad 

emeriitprofessorid ja –dotsendid. 

Võistlustele kutsutakse ka Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Rahvusringhäälingu, Tallinna, 

ja Tartu Linnavalitsuste, Helsingi Ülikooli, Eesti Kutsekoolispordi Liidu, Eesti 

Koolispordiliidu, Eesti Politseispordispordi Liidu ja EASLi toetajafirmade 

võistkonnad. Väiksema töötajate arvuga kõrgkoolidel ja institutsioonidel (töötajate 

arv alla 500) on lubatud pallialadel võistkond komplekteerida mitme kõrgkooli 

(institutsiooni) õppejõududest ja töötajatest.  

Meeste võistkondades võivad kaasa teha ka naised.  

6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Igal spordialal sõltub osalejate arvust ja selgub 

pärast registreerimist. Väiksema osavõtjate arvu puhul toimuvad võistlused 

ringsüsteemis, suurema osavõtjate arvu puhul sega- või väljalangemissüsteemis.  

7. REEGLID. Võistlused toimuvad EASL üliõpilasvõistlustel kasutuses olevate 

mõneti muudetud reeglite kohaselt. 

7.1. KORVPALL - mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt järgmiste 

muudatustega:  

a) mängu kestus oleneb võistkondade arvust, kuid mitte üle 2 x 10 min.;  

b) kell seisatatakse vabavisete ajaks ja time-out’ puhul, muul ajal on mäng 

“jooksva aja” põhimõttel;  

c) mängu viimasel 2 minutil ja lisaajal mängitakse “puhta ajaga”;  

d) normaalaja viigilise tulemuse järel järgneb pärast kaheminutilist vaheaega 

lisaaeg 2 minutit, selle võrdsuse korral jätkub mäng esimese saavutatud 

punktini. 

7.2. KORVPALLI VABAVISKEVÕISTLUS - Visatakse vabaviskejoonelt 1 

minuti jooksul. Korvi all on kaks palli tagasi söötjat ning korraga on käigus 

kaks palli 

7.3. VÕRKPALL – mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt parem 

kolmest geimist ja mitu mängu päevas. Võiduks vajalike punktide arv (21 või 

15) geimis määratakse enne turniiri algust sõltuvalt võistkondade arvust.  
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7.4. MALE - korraldatakse individuaalne kiirturniir (mehed ja naised koos), 

kus turniiri süsteem ja mängu aeg sõltub osalejate arvust. Võistkondlik 

paremusjärjestus selgub kolme parima maletaja (kellest vähemalt üks on 

naine) punktisummade liitmisel. Võrdsete punktide korral saab parema koha 

võistkond, kelle naisvõistleja oli turniiritabelis kõrgemal kohal.  

7.5. LAUATENNIS – mängitakse võistlusmääruste kohaselt põhimõttel 

parem kolmest, finaalkohtumine on parem viiest geimist. 

7.6. SÕUDEERGOMEETRID – sõutakse 500m distantsil, eelvõistluste neli 

parimat naist ja meest sõuavad finaalis. 

8. AUTASUSTAMINE. Iga ala võitjat võistkonda autasustatakse 2023. aasta 

vastava ala võitja nimetuse, diplomi ja karikaga, teise ja kolmanda koha 

võistkondi diplomiga. Võistkondade liikmed saavad meene. Individuaalalade 

parim saab väikese võitjakarika, diplomi ja meene, teise ja kolmanda koha 

omanikud diplomi ja meene. 

Kõikide võistlusklasside kokkuvõttes saab kolm parimat võitjakarika vastavalt 

kogutud punktidele. Ühel alal läheb koolile või institutsioonile arvesse 

maksimaalselt kahe parema võistkonna ja kuni viie parema individuaalvõistleja 

tulemus.  

9. REGISTREERIMINE. Esmane registreerimine spordialadele (võistkonnad 

spordialati, samuti lauatennise, sõudeergomeetrite ja male osalejate arv) hiljemalt 

22. detsember 2022. a., kirjalikult (www.easl.ee või easl@easl.ee või aadressil 

EASL, Ujula 4, 51008 Tartu) võistkonna esindaja nime ja kontaktandmetega (e-

mail ja tel).  

Lisainfo telefonidel 56860880, 53585788 (Karl), 52 32911 (Marek), 50 62254 

(Ants).  

Nimelised võistkondlikud ja individuaalsed registreerimislehed spordialade kaupa 

esitatakse 04. jaanuariks 2023a.  
 

10. MAJANDAMINE. Võistluste läbiviimiskulude osaliseks hüvitamiseks on 

osalemistasu 250 eurot kooli või institutsiooni kohta. Osavõtumaks sisaldab nii 

spordi- kui kultuuriprogrammi (osalemisõigus kõigil võistkondlikel kui 

individuaalsetel spordialadel osalejate arvu piiramata).  

Kui osaletakse vaid individuaalaladel, siis on kooli osalemistasu 100 eurot 

(osalejate arv individuaalaladel pole piiratud).  

Kohapeal registreerunud üksikvõistleja (kui kool või institutsioon pole tasunud 

üldist osalemistasu) osalustasu suuruseks on 15 eurot (tasutakse kohapeal 

sularahas). 

 

NB! Osalustasu peab olema laekunud Eesti akadeemilise Spordiliidu 

arvelduskontole EE462200221011374025 hiljemalt 05. jaanuaril 2023. a. 

Võistkond loetakse registreerunuks pärast osalustasude laekumist. Osalustasu ei 

kuulu tagastamisele. 

Võistkondade koosseisude ja  individuaalalade võistlejate nimede lõplik kinnitamine, 

vajadusel täpsustamine ning täiendamine on võistluspäeval kell 9.00-9.45 

võistluspaigas. Töötajate spordivõistlustel tavapärast kontrolli ei ole, sest Eesti 

Akadeemiline Spordiliit usaldab kõrgkoole. 

Pärast võistluste lõppu toimub autasustamine ja spordiaasta parimate autasustamine.  

KINNITAN 

Ants Veetõusme,   EASLi president 

1. detsember 2022 
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