Sügisspartakiaad 2022

Eelinfo osalejatele enne Sügisspartakiaadi
Edukate ettevõtete saladus!

AJAKAVA
Pühapäev 25.09.2022
14.00 - 16.00 Discgolf
18.00 - 20.00 Rogain

Esmaspäev - 26.09.2022
10:45 - 21:45 Laskmine
17.30 - 23.00 Piljard naised
Teisipäev - 27.09.2022
14.00 - 19.00 Vibulaskmine
17.30 - 23.00 Piljard mehed
Kolmapäev - 28.09.2022
16.15 - 22.00 Kurling
18:00 - 19:00 Trepijooks
Neljapäev - 29.09.2022
13.00 - 18.00 Cross-fit
13.00 - 18.00 Sõudeergomeetrite võistlus
18:00-23:00 Pokker
Reede - 30.09.2022
15.00 - 19.00 Kirvevise
21.00 - 22.00 Mälumäng
22.00 - 00.30 Autasustamine
00.30 - 04.00 Õhtune pidu

Discland DG park (Paldiski maantee 124B)
Asukoht avalikustatakse 25.09 kell 07.00
Audentese Lasketiir (Tondi 88, Tallinn)
Kesklinna kuulsaal (Mere pst 16, Tallinn)
Tallinna Vibukool (Sõle 40, Tallinn)
Kesklinna kuulsaal (Mere pst 16, Tallinn)
Tondiraba jäähall (Varraku 14, Tallinn)
Teletorn (Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn)
TalTech Spordihoone (Männiliiva 7, Tallinn)
TalTech Spordihoone (Männiliiva 7, Tallinn)
TalTech Spordihoone (Männiliiva 7, Tallinn)
Axtonia Estonia (Liivalaia 5, Tallinn)
Kochi Aidad (Lootsi 10, Tallinn)
Kochi Aidad (Lootsi 10, Tallinn)
Ööklubi Venus (Vana-Viru 14, Tallinn)

Info edastamine osalejatele
* Operatiivse info edastamine (vajadusel):
* Ettevõtte esindajale SMS’ga
* Ettevõte esindajatele e-kirja teel

* Tulemused avaldatakse:
* Veebilehel www.firmasport.ee
* Saadetakse esindajatele emailile kohe peale tulemuste
avaldamist

Protestide esitamine
* Protesti esitab ainult ettevõtte esindaja!
* Tulemuste kohta protestid esitada samal
võistluspäeval sekretariaadis või e-mailile
sekretariaat@firmasport.ee

* Võistluse kohta protestid esitada jooksvalt, kuid mitte
hiljemalt 30 minutit peale võistlust võistluspaigas.
* Protesti tasu 50€. Protesti rahuldamise korral
tagastatakse raha.

Muudatused / täpsustused
* Kõik muudatused ja täpsustused edastada

esimesel võimalusel ürituse sekretariaati või
aadressile sekretariaat@firmasport.ee
* Muudatusteks ja täpsustusteks on:
* Nimede muudatused
* Õiged vanusegrupid
* Osalemine üritustel

Täiendav informatsioon
* Kes ei ole ära saatnud enda nimelise

registreerimise tabelit, siis palume see ära
saata hiljemalt 22.09.2022 kella 17.00-ks

Discgolf – 25.09.2022
* Asukoht Disclandi discgolfi park (Paldiski maantee 124B, Tallinn)
* Võistlus algab kell 14:00, toimub vaid üks mäng!
* Võistlus toimub kolmes divisjonis paarismänguna: naispaarid,
meespaarid, segapaarid
* Läbi mängitakse 15-korviline rada ühel korral + CTP korv
* Tulemuste märkimine toimub Discgolfmetrix keskkonnas, kuhu
palume eelnevalt endale kasutaja luua!
* Metrixi keskkonda sisestatakse võistlusel osalejate nimed, kui
kõik võistkonnad on end ajalises registreerimistabelis . Kes seda
veel teinud ei ole palun vajalik info edastada aadressile
sekretariaat@firmasport.ee
* Kohapealt on võimalik kettaid tasuta laenutada. Ketta
kaotamise korral tuleb tasuda 20€
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN.

Rogain – 25.09.2022
* Asukoht avalikustatakse osalejatele 25.09.2022 kell
7:00!
* Enne seda on võimalik endale ise
treeninguks/harjutamiseks sobiv koht valida
* Võistlus toimub kolmes võistlusklassis: meespaarid,
naispaarid, segapaarid
* Võistlus algab kell 18:30
* Karantiinialasse suletakse sissepääs kell 18:25 – peale
seda võistlejaid enam alasse sisse ei lubata
* Soovi korral võib kasutada enda SI pulka.
* Soovitame võistlejatel kaasa võtta pealambi ja kanda
mitte-libiseva tallaga jooksujalatseid!
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN.

Laskmine – 26.09.2022
*
*
*
*
*
*
*

Asukoht Audentese Spordikooli lasketiir (Tondi 84,
Tallinn)
Võistlus toimub ette registreeritud kellaaegade alusel
kell 10.45-21.45
Võistlusel osalemise kellaajad tuleb välja valida SIIT
ning saata aadressile sekretariaat@firmasport.ee
Võistlus toimub kahes võistlusklassis: naised ja
mehed
Laskmine toimub õhkpüstolist 10m distantsilt
Lasta võib isikliku (kaliiber 4,5mm) või lasketiirust
saadud õhkpüstoliga
Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN.

Piljard – 26.09 ja 27.09
* Asukoht Kesklinna Kuulsaal (Mere pst 16, Tallinn)
* Esmaspäeval, 26.09 kell 18-23 toimub naiste

*
*
*
*
*

võistlus ning teisipäeval, 27.09 kell 18-23 meeste
võistlus!
Võistlused toimuvad võistkondades, kuhu kuulub 2
kuni 3 mängijat (naiskonnad ja meeskonnad)
Turniir mängitakse Šveitsi süsteemis, iga võistkond
mängib 7 mängu
Lubatud on kasutada isiklikku piljardikiid
Soojendusmänge on võimalik teha alates kell 17.30
Täpsema võistluste juhisega on võimalik tutvuda
SIIN.

Vibulaskmine – 27.09
* Asukoht Tallinna Vibukool (Sõle 40, Tallinn)
* Võistlus toimub ette registreeritud kellaaegade alusel
kell 14-19
* Võistlusel osalemise kellaajad tuleb välja valida SIIT
ning saata aadressile sekretariaat@firmasport.ee
* Võistlus toimub 5-liikmelistes võistkondades, kuhu
kuulub vähemalt üks naine
* Vibulaskmine toimub 15m distantsilt, kasutatakse
80cm märkelehte
* Kogu võistlusvarustuse tagavad korraldajad. Isiklike
vibude ja nooltega osalemine on keelatud!
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Kurling – 28.09.2022
* Asukoht Tondiraba jäähall (Varraku 14, Tallinn)
* Kell 16.15-17.15 toimub Kurlingu koolitus ja soojendus
kõigile soovijatele
* Võistlus toimub kell 17.15-22.00
* Võistlus toimub 4-5 liikmelistes võistkondades, kuhu
kuulub vähemalt üks naine
* Enne võistlust on KÕIGIL osalejatel, kes varem
kurlingut mänginud pole, range soovitus läbida
koolitus, et võistluste ajal oleks mängurõõmu
rohkem. Selleks palume kõigil, kes varem mänginud
ei ole, kohal olla kell 16.00 Tondiraba Jäähallis!!
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Trepijooks - 28.09.2022
* Asukoht Tallinna Teletorn (Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn)
* Mandaat (kohustuslik kõigile osalejatele) toimub kl 17:3017:50. Võistlus toimub kell 18:00-19:00
* Võistluskeskusesse jõudmiseks palume siseneda Teletorni läbi
pea sissepääsu (läbi kingituste poe), öelda lauda et tulete
osalema Trepijooksule ja seepeale liikuda üles 2. korrusele,
kus asub võistluskeskus!
* Võistlus toimub järgnevates võistlusklassides: N, N30, N40,
N50, M, M30, M40, M50
* Rajale starditakse 20-sekundilise intervalliga. Kõikidel
osalejatel on kohustuslik kanda ajavõtukiipi!
* Võistlejatel tuleb joosta treppidel 1. kuni 64. korruseni
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Cross-fit – 29.09.2022
* Asukoht TalTech spordihoone (Männiliiva 7, Tallinn)
* Võistlus toimub ette registreeritud kellaaegade alusel kell
13.00-18.00
* Võistlusel osalemise kellaajad tuleb välja valida SIIT ning
saata aadressile sekretariaat@firmasport.ee
* Võistlus toimub neljas võistlusklassis: M, M40, N, N40
* Võistlust koosneb erinevatest elementidest, mida
sooritatakse nii oma keharaskusega kui lisaraskustega,
võistlusrada ning elemendid avaldatakse võistluspaigas.
* Võistlusraja läbimise ajapiiranguks (Time Cap) on 10
minutit
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Sõudeergomeetrite võistlus – 29.09.2022
* Asukoht TalTech spordihoone (Männiliiva 7, Tallinn)
* Võistlus toimub ette registreeritud kellaaegade alusel kell
13.00-18.00
* Võistlusel osalemise kellaajad tuleb välja valida SIIT ning
saata aadressile sekretariaat@firmasport.ee
* Võistlus toimub neljas võistlusklassis: M, M40, N, N40
* Võistlejad läbivad aja peale 1000 m distantsi. Korraga on
võistluseks kasutada kolm Concept2 sõudeergomeetrit
vastavalt ajakavale
* Tõmmatakse 10 minutiliste intervallidega (kell 13.00, 13.10,
13.20,13.30 jne)
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Pokker – 29.09.2022
* Asukoht TalTech spordihoone (Männiliiva 7, Tallinn)
* Võistlus toimub kell 18:00-23:00
* Võistlus toimub kahes võistlusklassis: mehed ja
naised
* Mees- ja naisvõistlejad osalevad samal turniiril
* Võistluse süsteemiks on No Limit Texas Hold’em
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN
* Kohapeal on võimalik süüa/juua kuni kella 19.00-ni
kohvikus „Oivik“

Kirvevise – 30.09.2022
* Asukoht Axtonia kirveviske saal (Liivalaia 5, Tallinn)
* Võistlus toimub ette registreeritud kellaaegade alusel
kell 15.00-19.00
* Võistlusel osalemise kellaajad tuleb välja valida SIIT ning
saata aadressile sekretariaat@firmasport.ee
* Võistlus toimub 4-liikmelistes võistkondades, kuhu
kuulub 2 naist ja 2 meest
* Igal osalejal on 9 soojendusviset ja 15 võistlusviset.
* Mängu eesmärgiks on visata maksimaalselt palju punkte
* Kogu võistlusvarustus on olemas kohapeal
* Kohustuslik on kanda kinniseid jalanõusid!
* Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Mälumäng – 30.09.2022
*
*
*
*
*
*
*
*

Asukoht Kochi Aidad (Lootsi 10, Tallinn)
Võistlus toimub kell 21.00-22.00
Võistlus toimub 4-liikmelistes võistkondades
Mäng koosneb 4 teemaplokist, igas plokis on 5
küsimust.
Plokkide teemad on: kana, siga, lehm, lammas
Peale 20 põhiküsimust esitatakse 1 lisaküsimus
(loetelu küsimus)
Laua broneerimiseks palume võtta otse ühendust
Kochi Aitadega (liis.kaselo@aldar.ee)
Täpsema võistluse juhisega on võimalik tutvuda SIIN

Autasustamine
*

*
*

Discgolfi, rogaini (kui tulemused saabuvad ruttu), piljardi,
pokkeri ning kurlingu autasustamised toimuvad vahetult
peale võistluse lõppu alade toimumispaikades.
Kõigi teiste alade autasustamine toimub reedel, 30.09
peale mälumängu Kochi Aitades, orienteeruvalt kell 22.00
Laua broneerimiseks palume võtta otse ühendust Kochi
Aitadega (liis.kaselo@aldar.ee)

Afterparty
*
*

Sügisspartakiaadi järelpidu toimub reedel, 30.09
ööklubis Venus (Vana-Viru 14, Tallinn)
Peole pääseb tasuta sisse parooli „Sügisspartakiaad’22“
alusel kuni kella 00.30-ni!

Muu oluline
* Jälgige meid Instagramis https://www.instagram.com/firmasport.ee/
* Hoidke pilk peale meie tegemistel Facebookis:
https://www.facebook.com/firmasport
* Kõikidele osalejatele saadetakse peale võistlusi emailile virtuaalne diplom.
* Kasutage ka sotsiaalmeedias aktiivselt #firmasport,
#sügissparta2022 ja @firmasport.ee! ☺

Muu oluline
* Kes soovib saata enda kolleege osalema
Sügisspartakiaad’22 üritusele Ida-Virumaale või
Pärnusse, siis andke sellest palun meile esimesel
võimalusel teada aadressil taavi@firmasport.ee!
* Pärnus on toimumas: 28.09.2022 Disc-Golf ning
27.09.2022 Mälumäng – info ja registreerimine
info@psl.ee
* Ida-Virumaal on toimumas: 26.09.2022 Piljard,
28.09.2022 Disc-Golf ning 30.09.2022 Bowling – info ja
registreerimine andrus.lehismets@toila.ee

Korraldajate kontaktid
* Taavi Kruut – üldised küsimused, telefon: 53 888 459
* Laura Lukk – üldised küsimused, telefon 56 608 960
* Mailis Lepparu– sekretariaat, tulemused,
registreerimine – telefon 56 688 079
* Kristi Loit– kommunikatsioonijuht – telefon: 58 58 54
58

Üritust toetavad

Soovime Teile vahvat ja sportlikku
Sügisspartakiaadi!

