
 

  

 

1. Vajaminevad auhinnad 

1.1. Medalid: 230 tükki 

1.2. Karikad 

1.2.1. Korvpall noormehed – I; II ja III koht 

1.2.2. Korvpall neiud – I; II ja III koht 

1.2.3. Korvpall 3x3 naistöötajad – I; II ja III koht 

1.2.4. Korvpall 3x3 meestöötajad – I; II ja III koht 

1.2.5. Võrkpall noormehed – I; II ja III koht 

1.2.6. Võrkpall neiud – I; II ja III koht 

1.2.7. Lauatennis noormehed võistkond – I; II ja III koht 

1.2.8. Lauatennis neiud võistkond– I; II ja III koht 

1.2.9. Lauatennis meestöötajad võistkond– I; II ja III koht 

1.2.10. Lauatennis naistöötajad võistkond – I; II ja III koht 

1.2.11. Lauatennis kokkuvõte riigid– I; II ja III koht 

1.2.12. Koolijuhtide võistlus kokkuvõte võistkondlik riigid–  I; II ja III koht 

1.2.13. Riikide üldarvestus – I: II ja III koht 

 

2. Medalite kirjeldus ja tehnilised tingimused 

2.1. Medalid võivad olla tegija poolt väljapakutud materjalist 

2.2. Medali kujund pole ette määratud (mida põnevam, seda parem) 

2.3. Medali orienteeruv läbimõõt peaks olema 60-70 mm 

2.4. Medalil peab olema esiküljel koht (kas siis ümar või ristküliku kujuline) koht kuhu 

saab paigutada kristallkleebisega või graveerida ürituse logo ning kirjed mille eest 

medal on välja antud.  

2.4.1. Juhul kui medali tegija peab vajalikuks paigutada medalile tootmise käigus 

ürituse logo, siis peab see olema värviline.  
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2.4.2. Juhul kui töö teostaja peab vajalikuks paigutada medalile ka kirjed, mille eest 

medal on välja antud, siis tuleb lähtuda selelst et kogu info peaks olema 

medali esiküljel. 

2.4.3. Medalil peab olema aas, mille külge saab riputada medalipaela.  

2.5. Töö esitamisel tuleb saata EKKSLi töö tehniline kirjeldus, mis sisaldab: medali 

mõõte, paksust, matejali kirjeldust ning visuaalset pilti tootest. Võimalusel ka ühte 

näidist. 

 

3. Karikate kirjeldus ja tehnilised tingimused 

3.1. Karikate kujundusele, materjalile pole eritingimusi. Võib kasutada näiteks 

vastava ala inventari (palle, reketeid jne) ja lasta enda fantaasial lennata. 

3.2. Karikad peavad sisaldama või olema nendel koht kuhu saab lisada, ürituse logo ja 

kirjeid mille eest on karikas välja antud. 

3.3. Karikad peavad olema visuaalselt atraktiivsed ja suuruselt üritusele kohased. 

3.4. Töö esitamisel tuleb saata töö tehniline kirjeldus, mõõdud, kaal, matejalikirjeldus 

ning visuaalne pilt. Eeliseks on näidiseksemplari esitamine. 

 

4. Üldist 

4.1. Konkursi väljakuulutaja Eesti Kutsekoolispordi Liit ja Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus, ei sea konkursitöödele ja tegijate fantaasiale piiranguid. Tööd 

peaksid iseloomustama ürituse spetsiifikat ja  kutseharidust ning olema 

omanäolised. 

4.2. Töö esitaja saadab lisaks eelpooltoodud tingimustele info millist osa punktis 1 

toodud valikust ta katta soovib.  

4.3. Ideaalis soovivad korraldajad katta meie liikmeskoolidest laekunud 

konkursitöödega kogu auhindade valiku, mis annab mängudele lisandväärtust. 

Tegemist on ju kutsehariduse valdkonna mängudega ja me suudame ju ise oma 

kätega asju teha ! 

4.4. Kutsekoolide XXVI Baltimängud kuuluvad 2018 aastal ka EV100 ürituste hulka ja 

on kingituseks meie riigi sünnipäevaks. 

4.5. Korraldajad Eesti Kutsekoolispordi Liit ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus annavad 

välja eriauhinnad väljavalitud tööde autoritele, juhendajatele ja tegijatele. Samuti on 

korraldajatel õigus ära märkida ja auhinnata nö lohutusauhinnaga teisi 

silmapaistvaid töid. 

4.6. Väljavalitud töid presenteeritakse mängudele eelneva töökoosoleku raames 

toimuval tutvustustpäeval märtsis 2018, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. 



 

  

 

5. Tähtajad ja tööde esitamine 

5.1. Tööde tehniline kirjeldus, visuaalne pilt, info millist osa auhindadest ning info töö 

autorite ja juhendaja(te) kohta tuleb esitada hiljemalt 15 jaanuariks 2018.a. meilile: 

tiit@ekksl.ee (lisainfo ja küsimused ka telefonil 56 111 866) 

5.2. Korraldajad valivad välja ideed, mille autoritel tuleb esitada näidiseksemplar 

hiljemalt 30 jaanuariks 2018.a. 

5.3. Kõikidest väljavailitud konkursitöödest tuleb tegijatel toota minimaalselt 2 tööd 

hiljemalt 28 veebruariks 2018. Neid töid esitletakse punktis 4.6. mainitud üritusel. 

5.4. Kõik kogused väljavalitud töödest peavad olema korraldajateni jõudnud hiljemalt 

30 märtsiks 2018.a. 

 

Jõudu ja lennukat fantaasiat! 

 

Tiit Tammaru       Riina Müürsepp 

EKKSL peasekretär      Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

        Direktor 
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