
Astronoomia lahtine võistlus 2021 
 
Astronoomia lahtine võistlus toimub 15. mail 2021 elektroonselt Tartu Ülikooli teaduskooli 
viktoriinikeskkonnas. Seoses maailma laastava viirusega, on võistlus avatud ka osalejatele 
väljaspool Eestit. Väljaspool Eestit osaledes võtab vastav riik vastutuse kontrollida ise kõik 
oma õpilaste tööd. 

Võistluse korraldus 
 Astronoomia lahtine võistlus toimub kahes vanuseastmes: 8.–9. klass ja 10.–12. 

klass. 
 Lahtine võistlus algab kell 13.00 ja lõpeb 17.00. 

o Võistlus toimub kahes etapis:  
 kell 13–14 toimub lühemate küsimustega esimene osa, 
 kell 14–17 toimub pikemate ja keerukamate küsimustega teine osa. 

 Astronoomia lahtist võistlust saab lahendada eesti ja inglise keeles. Juhul kui enne 1. 
maid 2021 avaldatakse soovi, toimub võistlus ka vene keeles. Lisaks eelmainitule on 
saadaval ka tõlked keeltesse, mille kohalik riiklik olümpiaadižürii on avaldanud soovi 
võistlust tõlkida ja kontrollida. 

 Ülesannete lahendamise kord on analoogne 2020. aasta võistlusega. 7. mail 
avatakse osalejatele testvõistlus aadressil www.viktoriinid.ee. 

 Lahtise võistluse tulemused avaldatakse hiljemalt 22. maiks. 
 Osalejate tulemuste järgi moodustatakse eraldi Eesti ja kõigi ülejäänud riikide 

edetabel. Eesti õpilased osalevad vaid Eesti arvestuses, teiste riikide õpilased 
osalevad kõikide riikide arvestuses. 

 Edukamalt esinenud õpilastest moodustatakse Eesti astronoomiaolümpiaadi koondis 
rahvusvahelisteks võistlusteks.  

 Võistluse ajal toimub õpilaste jälgimine Zoomi keskkonnas, täpsemad juhendid 
edastatakse registreerinud õpilastele hiljemalt 7. mail. 

 Õpilasel peab olema pilti ja heli edastav arvuti. Õpilasel peab olema käepärast 
kalkulaator. 

 Ülesandeid võib lahendada vabalt valitud asukohas, kus õpilane või tema juhendaja 
suudab tagada õpilasele tööks sobiliku töökeskkonna. 

 Registreerimine on avatud kuni 6. maini lingil: 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/astronoomia-lahtine-voistlus-15-mai-2021. 

 Võistlusel osalemiseks on vaja registreerimisel lisada täiskasvanud osalejatel enda ja 
alaealistel osalejatel lapsevanema digitaaliselt allkirjastatud (või pildina, allkiri nähtav) 
kirjalik nõusolek, mis lubab õpilast elektroonselt jälgida kasutades Zoomi keskkonda. 
Nõusoleku näidised leiate: 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/astronoomia-lahtine.  

 Osalemise ajal salvestab Zoom nii pilti kui heli. Õpilastel peab endal olema 
heliväljund välja lülitatud.  

o Zoomi sessiooni salvestust ei laeta Zoomi keskkonnast välja. Lähtudes 
isikukaitse nõuetest ei säilitata salvestisest mitte ühtegi märgendatud ega 
märgendamata koopiat. 

o Zoomi sessiooni salvestused kustutatakse võistluse lõplike tulemuste 
selgumise järel. 

 


