
A. KITZBERGI NIM GÜMNAASIUMI   41. TÕRVIKUTEGA TEATEJOOKSU 
JUHEND 

 
 
Aeg ja koht: Teatejooks toimub Karksi-Nuia linna tänavatel traditsioonilisel 3,7 km  pikkusel rajal
   ( vt.  Lisa:  „raja plaan”) stardipaiga ja finišiga kooli ees  

reedel  14. oktoober 2022. 
 
             Kell 18.00 võistluste pidulik avamine kooli ees.     Kell 18.30  - teatejooksu start. 

Rajal on kokku 14 etappi 13 teatevahetuskohaga  Tõrvikut võib üle anda ainult 
teatevahetuskohas , mitte kaugemal kui 10 m teatevahetuse nimesildist. 

 
Võistkondade suurused ja koosseis:  Võistelda saab ja eraldi arvestust peetakse : 

1. 4.-6. klassid ( jooksevad teatepulgaga) 
2. 7.-9. klassid  
3. 10.-12. klassid 
4. Koolide võistkonnad , vilistlased, asutused ja külalised (Külaliskoolide 

klasside võistkondadel vajalik direktori kinnituskiri)  
NB! Paralleelklassid võivad moodustada koondvõistkonna. 
        Klassi võistkonda võib kaasata max 3 lapsevanemat või selle klassi endisi 
        õpilasi. 

 
Võistkonna suurus 14 liiget, kellest 4 peavad olema tüdrukud/naised (võib olla ka 
rohkem).  
Iga jooksja võib joosta ühe või ka mitu etappi järjest (kui võistlejaid on vähem kui 
14), kuid teatevahetus peab toimuma teatevahetuskohas. 
 

 
Registreerimine: Külalisvõistkonnad saavad eelregistreerida kuni 13.10.2022 e-maili aadressil 
   kahvimari@gmail.com  
        AKG klasside võistkonnad registreerivad kehalise kasvatuse õpetajatele. 
 
Arvestus, kohtade määramine: Paremusjärjestus selgitatakse  kõigis viies grupis eraldi 
  lõpuaegade järgi.  Kui võistkond lõpetab kustunud tõrvikuga ( tõrvik peab põlema
   leegiga) siis arvestatakse lõpuajale juurde 20 karistussekundit. 
 
Autasustamine: Üldvõitjale:  karikas, diplomid ja tort 

    Vanusegruppide võitjad: karikad ja diplomid ja  II-III koht diplomid 
     

 
Ohutusest: Tõrvik peab olema ohutu ja valmistatud selliselt, et ei saaks tekitada võistlejatele 
   vigastusi (vt. Lisa:“---tõrviku valmistamisest”. Tõrvik süüdatakse 5-10 min enne
  starti starteri korralduse järgi ja asetatakse kohe peale lõpetamist kooli lipu alla  
  “lipuringi”. Ka jooksmisel tuleb tõrvikuga olla  ettevaatlik , et ei tekitaks vigastusi 
  endale ja kaasvõistlejatele!. (vt. Lisa: “Ohutusnõuded”). 
 



 
OHUTUSNÕUDED 

 
 
!  võib kasutada ainult parafiintõrvikut (vt tõrviku 
valmistusõpetust) kui kõige vähem ohtlikku tõrvikut 
 
!  ole põleva tõrvikuga hästi ettevaatlik ja tähelepanelik, et 
ei tekitaks kaaslastele ja endale põletushaavu 
 
!  joostes hoia tõrvikut kindlalt püstises asendis ning näost 
ja kehast eemal 
 
!  arvesta, et põlevast tõrvikust võib tilkuda parafiini, siis 
oleks    mõistlik kanda vanemaid riideid ja käes kinnast 
 
!  enne ja pärast jooksu on kategooriliselt keelatud liikuda 
ja mängida lahtise tulega 
 
!   Igal osalejal tuleb kanda helkureid või helkurvesti ja on 
kohustus ohutusnõuetest kinni pidada 
 
 
NB!  Võistlus on vabatahtlik ja osalejate endi vastutusel 
 



TÕRVIKU VALMISTAMISEST 
AASTAPÄEVAJOOKSUKS 

 
 

 Mida on tarvis: 
    1. 40-50 cm pikk ja 3-5 cm läbimõõduga puust tõrviku vars 
    2. Plekist topsik ( soovitav madal konservikarp). 
    3. 3-4 puukruvi kopsiku kinnitamiseks. 
    4. 10-12 cm pikkune nael 
    5. 60 cm peenikest vasktraati 
    6. Teeklaasi täis parafiini ( võivad olla ka vanad küünlajupid) 
    7.  4 – 5 m  6-8 cm laiusi õhukesi ( mitte sünteetilist) riideriba tükkisid. 
 
        Valmistamine: 
 1.Kõigepealt tuleb plekist topsik korralikult 3 kruviga kinnitada tõrviku 
varre külge. 
     2. Topsiku põhjast läbi, tõrviku varre sisse tuleb lüüa 10-12 cm pikkune 
nael, mille väljaulatuvale osale (7-9cm) hiljem kinnitub tõrviku sisu. 
 3. Tahke parafiin vedeldada keevas vees: 
  Selleks on tarvis plekist veenõud ( vana pott või pang). Mille põhja valada 
veidi vett ja elektripliidil kuumutada vesi keemiseni. 
  Kui vesi keeb, asetada tahke parafiiniga täidetud väikse plekist topsik 
keevasse vette ja kuumutada seni kuni parafiin on vedeldunud. 
 Ei tohi parafiini kuumutada lahtisel tulel ega topsikuga otse pliidil 
sest parafiin võib põlema plahvatada ! 
 4. Kui parafiin on vedeldunud, mähkida 30-50 cm riideriba ümber 
topsikus püsti oleva naela ja immutada see vedela parafiiniga. 
Edasi võtta jälle tükk riideriba ja korrata eelmist toimingut. Niiviisi korrata 
seda kuni topsiku keskele moodustub 8-10 cm jämedune ja 10-12 cm  
kõrgune parafiiniga immutatud õhukesest riideribadest mähitud tomp, mis 
ongi parafiintõrviku põlevaks sisuks. ( Võimaluse korral võib parafiinihulka 
panna ka veidi mesilaste kärjevaha ) 

5. Et tõrviku sisu põlemisel välja ei kukuks, tuleb läbi selle 
tombu ( kui see on veel pehme) torgata 2-3 vasktraadi 15 cm  
juppi, mille otsa kinnitada topsi ääre külge. 
 6 . Lõpuks võib ülejäänud vedel parafiin valada topsikus 
olevale tobule, et see oleks korralikult läbi immutatud. 
 7. Selliselt valmistatud tõrvik võib põleda 15-20 minutit. 
        8. Et tõrvik jooksu ajal ei kustuks tuleb ta eelnevalt korralikult põlema panna ! 

 
 
 

 


