
Setomaa koolide IV olümpiamängud  
 
Olümpiaettevalmistused algasid juba 2012 a kevadel. 
 Moodustasime KOM komitee, kuulutasime välja OM logo ja maskoti konkursid. 
 Õpilased joonistasid kunstiõp tundides kavandid, KOM komitee liikmed valisid välja võidutööd.  
OM stendidel olid välja pandud 2008 a logo ja maskott.  
Illustreeriva materjalina sai vaadata ja lugeda infot olümpialipu, - hümni, -maskottide, -harta ja põhimõtete kohta.  
Koostöös geograafiaõpetajaga koostati 2012 a suvemänge korraldava riigi -  Suurbritannia geograafiline iseloomustus. 
Ajalootundides tutvustati antiikolümpiamänge, Pierre de Coubertini põhimõtteid ning olümpialiikumise arengut kuni tänapäevani.  
Ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides arutleti teemadel – tippsport, doping, aus mäng, olümpiavõitja roll ühiskonnas.  
1 – 6 kl toimus joonistusvõistlus „Mina sportimas“. 
7 – 9 kl sporditeemaliste esseede konkurss.  
 
Olümpiale eelneval nädalal korraldasime viktoriini 7 – 12 kl õpilastele (kogu koolimaja stendidel oleva OM info põhjal + London 2012 OM) 
Lisaks said gümnaasiumi õpilased moodle keskkonnas lahendada keh kasv õpetaja  
Anneli Läti koostatud õppematerjali  – Kaasaegne olümpialiikumine. 
Kooli raamatukogus näitus olümpiaraamatutest ja sportlaste autogrammidest (kõik õpetajad, õpilased tõid oma materjale) 
 
OM sportlik osa toimus 26. sept. Osalesid kõikide Setomaa koolide esindused: 
Mikitamäe kool (koolis 38õp)     15 õpilast, 2 esindajat  
Meremäe kool  (48õp)      17 õpilast, 2 esindajat 
Misso kool    (32õp)       12 õpilast, 2 esindajat 
Petseri Lingvistiline Gümnaasium (132õp)   21 õpilast, 4 esindajat 
Värska Gümnaasium (121õp)    121õpilast, kõik õpetajad (24) 
Mängudel osalenud õpilaste % on seega ~ 50% õpilaste üldarvust. Õpilasi oleks saanud kaasata veel rohkem, aga piirid seab transport (pikad 
koolidevahelise vahemaad) ja Venemaa poolne  piiriületus (kõigil lastel pole Eesti viisat).  
Mängudel osales 186 sportlast – õpilast.  
 
 
 
 
 



Võisteldi järgmistes vanusegruppides: 
1 – 3 kl P,T 
4 – 6 kl P,T 
7 – 9 kl P,T 
10 – 12 kl P,T 
 
Setomaa Vägilase alad toimusid kaalukategooriate järgi: kuni 40 kg, 40 – 60 kg, üle 60 kg 
Setomaa Nooriku võistlus toimus vanuseguppide kaupa.  
Võistlusalad: 1 – 3 kl, 4 – 6 kl kaugushüpe käsikutega (0,5 + 0,5 kg) 
                                                           pallivise 
                                                           staadionijooks (muruväljaku pikkus) 
                                                           400 m jooks 
                      7 – 12 kl  kõrgushüpe 
                                                           kuulitõuge 
                                                           staadionijooks (muruväljaku pikkus) 
                                                           400 m jooks 
 
Staadionijooksus autasustati vanusegruppide kaupa ainult jooksu võitjat (seega 8 kuldmedalit). Teistel aladel said medalid esikolmik (kokku 93 
medalit). Lisaks medalile autasustati esikolmikut EOA diplomiga ja Setomaa Vägilase ja Setomaa Nooriku võitjaid temaatilise sportsärgiga.  
Võistkondade esindajad ja abilised– kohtunikud said mõtteid vahetada pidulikus kohvilauas. Olümpiamänge võib lugeda igati kordaläinuiks.  
Õpilased veetsid aega Värska Avatud Noortekeskuses. Loodi mitmeid uusi sõprussidemeid ja lubati tõhustada koostööd Setomaa koolide vahel. 
Info ja ülevaatlik artikkel ajalehtedes Koit, Võrumaa Teataja, Lõunaleht, Setomaa, Värska valla leht, lisaks Põlvamaa ja Võrumaa 
internetiportaalid. 
 
Toetajad: Eesti Olümpiaakadeemia,Setumaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa 
ekspertgrupp, Värska vald, AS Värska Vesi, Vana-Jüri Seebikoda 


