
   
         
 
 

NOORTALUNIKU KOMPLEKSVÕISTLUSE JUHEND 
 
 
 
 
 
1. Läbiviimise aeg ja koht 
 
Noortaluniku kompleksvõistlus (edaspidi võistlus) toimub 21. mail 2014. a algusega kell 
9.00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Säreveres. 
 
2. Osavõtjad 
 
Võistlusest võivad osa võtta maamajanduslike kutseõppeasutuste õpilased (vabal valikul 
tüdrukud või poisid), EMÜ üliõpilased ja noortalunikud (nii naised kui mehed vanuses kuni 
40 a). 
 
3. Võistlusalad 
 
Võistlus koosneb järgmistest aladest: 
1. Teadmiste test  
2. Arvuti kasutamine  
3. Kodumaiste puiduliikide määramine välise vaatluse (värvus, lõhn, mass, tekstuur) teel 
4. Veiste eluskaalu määramine  
5. Traktori täpsussõit  
6. Põllu suuruse määramine sammudega  
7. Ajalooliste talutööriistade tundmine + viljakoti kaalumine 
8. Palgi saagimine käsisaega  
9. Kartulite noppimine  
10. Põllutööriistade haakimine traktorile  
  
4. Paremusjärjestuse selgitamine 
 
Võistlustel selgitatakse välja individuaalne paremusjärjestus üksikutel aladel saadud punktide 
summeerimisel (igalt alalt maksimaalselt 10 punkti). Kõikidel võistlejatel läheb arvesse kõik 
10 ala. Kui keegi võistlejatest loobub mingist alast, siis läheb talle selles osas arvesse 0 
punkti. Võrdsete punktide korral annab eelise üksikutel aladel saavutatud paremate kohtade 
arv. Edukama “perenaise”  ja edukama “peremehe” väljaselgitamiseks reastatakse eraldi ka 
naisvõistlejad ja meesvõistlejad. 
 
 
 
 
 
 



   
5. Üldiselt 
 
1. Võistlemise järjekord üksikaladel (välja arvatud teadmiste test) määratakse 
võistlusnumbrite alusel, mis antakse igale võistlejale pärast instrueerimist ja enne võistluste 
algust loosimise teel. 
 
2. Kõikidel võistlusaladel fikseeritakse igale võistlejale vastamiseks (võistlemiseks) kulunud 
aeg. Võrdsete punktide (tulemuse) korral saab üksikul alal parema koha võistleja, kes kulutas 
selleks vähem aega. 
 
6. Autasustamine 
 
Kompleksvõistluse I, II ja III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse 
Põllumajandusministeeriumi tänukirja ja mälestusesemega. Kohtunikekogul on õigus anda 
välja eriautasusid edukamale „perenaisele” ja edukamale „peremehele“, noorimale võistlejale, 
üksikalade võistlejatele jne. 
 
7. Majandamine 
 
1. Võistlejate lähetamisega seoses olevad kulud kannavad õppeasutused ja noortalunikud ise. 
 
2. Järvamaa Kutsehariduskeskus kindlustab toitlustamise ja võistluspaikade ettevalmistamise. 
 
8. Registreerimine 
 
1. Võistlustest osavõtuks registreerutakse kirjalikult hiljemalt 12. maiks 2014. a. e-posti 
aadressil liina.kaljula@agri.ee 
 
2. Vahetult enne võistluste algust registreeritakse võistlejad sekretariaadis, kus näidatakse ära 
osavõtjate nimed, sünniaasta, kursus (õpilaste/üliõpilaste puhul), juhendaja (õpilaste puhul), 
talu või ettevõte (noortalunike puhul). Võistlejatel kes osalevad traktori täpsussõidus peab 
olema kaasas traktorijuhtimise luba ja õiend ohutustehnikaalase instrueerimise kohta, loa 
puudumisel (õpilastel) esitatakse õppeasutuse direktori ja instruktori allkirjaga tõend vastava 
oskuse omandamise kohta. 
 


