
Väike-Maarja Gümnaasiumi 
olümpiamängud 

21.-25.aprill 2006

* 2006.aastal möödus Lurichi sünnist 130 aastat. Väike-
Maarja Vald  otsustas 21.aprillil 2006.a. tähistada seda 
sündmust suure konverentsiga.  Sellest tulenes otsus 
pühendada meie esimesed olümpiamängud
Georg Lurichi mälestusele.

* Väike-Maarja Gümnaasiumi kooliolümpiamängudest 
võttis algkoolis  osa 145 õpilast.
5.-11.klassideni toimus igal alal eelnev registreeri-
mine. Õpilastel oli võimalus osa võtta ka mitmest 
alast. 

* Lõpetamisel  toimus võistlus Georgi Kange, mis oli 
pühendatud G. Lurichile. Võistlus koosnes: kangil 
rippumisest, raskuse kandmisest ja auto 
tõmbamisest. Osales 20 noormeest kahes 
vanusegrupis.



Avamine
• Olümpiatuli sai süüdatud 

22.aprillil Väike-Maarjas 
rajatud terviseraja avamisel 
härra Mart Siimani poolt. 
Kohal viibisid ka proua Ingid 
Rüütel ja härra Arnold 
Rüütel ning maavanem 
Urmas Tamm.

• Tuld hoiti esmaspäevani, 
ning olümpiamängude 
avamine kogu kooliperega 
toimus õhtul enne Lurichi 
kevadjooksu algust. 





Alad
Lurichi kevadjooksust  ja viktoriinist võtsid osa kõik klassid.

Algklasside võistlused olid:

1. JÕUMEHE

TEATETRIATLON  

2. KÖIEVEDU 

3.TÄPSUSJOOKS 

4. KAAMELIHEIDE 

5.TÄPSUSVISE 

6.LÕUA TÕMBAMINE 

7.SULGPALLI PÕRGATAMINE 

Gümnaasiumiosas võisteldi:

1.JÄNN 

2.KÖIEVEDU

3.NAISEKANDMINE 

4. TÄPSUSJOOKS 

5.LÕUA TÕMBAMINE 

6. REBIMINE 

7.ODAVISE – TÄPSUS

8.SULGPALLI PÕRGATAMINE

9. MINI LURICH



• Kokku jagati välja 432 medalit. 

• Kogu kooliperest osales erinevatel aladel kokku 
484 õpilast.

• Toimus mitu näidisvõistlust: Lurichi 
korvpalliklubi suurte ja väikeste mäng; 
sõdurpoiste-vilistlaste kätekõverdused; 
õpetajate teatevõistlus. 

• Kooliolümpiamänge kajastas kohalik valla 
infoleht ja Virumaa Teataja – “Väike-Maarjas 
toimus esimene kooliolümpia “ 27.04.2006.

• Kooli kodulehel kajastati olümpiamänge nii 
pildis, kui ka sõnas. 





Väike-Maarja Gümnaasiumi 
taliolümpiamängud 
9.-12.veebruar 2009



* Väike-Maarja Gümnaasiumis õpib 405 õpilast.

* Väike-Maarja Gümnaasiumi 
kooliolümpiamängudest võtsid 1.- 4.klassini 
kõikidest aladest osa kõik õpilased. 

5.-11.klassideni toimus igal alal eelnev 
registreerimine. 

* Taliolümpia tuli

süüdati Tartus  

spordimuuseumis 

Georg Lurichi kuju 

juures.

Avamine

• Toimus 9.veebruaril taliolümpiale kohaselt 
lumise koolimaja ees.

• Traditsioonilised olid:

riikide paraad, avasõnad, tule 
süütamine kooli parimate 
sportlaste poolt,  sportlaste ja 
kohtunike vande andmine.



Alad
Algklasside võistlused olid:

1. KELGUTAMINE

2.LASKESUUSATAMINE

3. SPRINT

4.TÄPSUS-SUUSATAMINE

5. CURLING

6. UISUTAMINE- ilma 
võistlemata

Gümnaasiumiosas 
võisteldi:

1. KELGUTAMINE

2. SPRINT

3. SLAALOM

4. LASKESUUSATAMINE

5. TEATEVÕISTLUS

6. LUMEJALGPALL









MTÜ Ebavere Tervisespordikeskus,
Ebavere küla,Väike - Maarja vald,  
Lääne-Virumaa.









• Kokku jagati välja 170 medalit. 

• Taliolümpiaks  tegid kooli C-segarühma 
tantsijad olümpiatantsu, mida õpetati 
eelnevatel kogunemistel ja saavutas eriti 
algkooli õpilaste hulgas tohutu menu.

• Kooliolümpiamänge kajastas kohalik valla 
infoleht ja Virumaa Teataja – “Väike-Maarjas 

tulevad taliolümpiamängud” 06.02.2009

• Kooli kodulehel kajastati olümpiamänge nii 
pildis, kui ka sõnas. Fotosid saab vaadata-
http://www.v-maarja.ee/vmgym/

Lurichi väärilised jõulised 
antiikolümpiamängud

Väike-Maarja Gümnaasiumis
30.-31.mai 2011



* Väike-Maarja Gümnaasiumis õpib 385 õpilast.

* Väike-Maarja Gümnaasiumi 
kooliolümpiamängudest võtsid 1.- 12.klassideni 
osa kõik soovijad. Kokku võistles 339 õpilast ja 
vabastatud olid kohtunikud. 

• Moodustati olümpiamängude korralduskomitee, 
koosseisus- kooli direktor, kaks kehalise 
kasvatuse õpetajat, kolm õpilasesinduse liiget ja 
kaks õpetajat algkoolist. 

• Olümpiamängudega seotud teemasid käsitleti:
- Emakeeletundides
- Ajalootundides
- Kunsti- ja tööõpetuse tundides

Alad
1. STAADIONI JOOKS

2.KÄSIKUTEGA KAUGUSHÜPE

3. RIPPHEITION 

4.POOMIVÕITLUS

5. ODAVISE (8.-12.kl)

6. TEATEJOOKS KILBI JA MÕÕGAGA

7.KLASSIDEVAHELISED PALLIMÄNGUD

8. LURICHI VÄÄRILINE RAMMUMEES



• Kokku jagati VMG antiikolümpial 
välja 165 medalit.

• Lisaks medalialadele said õpilased  
valmistada plakateid,kontrollida 
teadmisi viktoriinis, osaleda 
köieveos, proovida rulluisutamist.



TÄNAN    KUULAMAST!


