Alutaguse vald II Kahe mõisa jooks
AEG JA KOHT
Laupäev, 14. aprill 2018 Pagari- Mäetaguse, Alutaguse vald, Ida-Virumaa.
Startide algus Pagaril ja 2,7 km stardipunktis kell 12.00, tillujooks mõisa ees kell 11.20.
Läbimis viisid: jooks, kõnd, kepikõnd, rattasõit, taskaaluliikur, vedrujalg, tõukeratas, invarattad.
STARDI- JA FINIŠIKORRALDUS
Võistlus toimub Alutaguse vallas, Mäetaguse mõisa ees on finišiala.
Rada kulgeb Pagari mõisast Mäetaguse mõisani mööda tolmuvaba ning asfaltkattega teed, mis on
tähistatud ja turvatud.
2,7 km stardipunkt asub samal rajal.
Tillujooks toimub Mäetaguse mõisa ees.
Ajakava:
10.30– 11.15 registreerimine (kõik läbimisviisid), numbrite väljastamine, võistluste avamine
11.20
tillujooks Mäetaguse mõisa ees
11.30
startidesse viivad bussid Mäetaguse hotelli parklast
12.00
II Kahe mõisa jooksu start (2,7 ja 7 km)
Vanusegruppide autasustamine jooksvalt, peale finišeerimist
13.30
finiš suletakse, võistluste lõpetamine

Raja kaart (video):
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=b17b7f7be19c4bad783c43326a7b478d
Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima korraldajate märguandeid. Rada on võistluste ajal
turvatud ja tähistatud.

OSAVÕTJAD
Jooksuvõistlusel võivad osaleda kõik, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Iga
võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, osavõtt toimub omal vastutusel. Kepikõnnil ja
rattasõidul võivad osaleda kõik soovijad. Rattasõidul ja tasakaaluliikuriga kiiver kohustuslik.
Kahe mõisa jooksul osalemine on tasuta.
Auhinnalistes vanuseklassides jooksjatele väljastatakse rinnanumber.
Teised läbimisviisiga osalejad saavad osaleja tähistuse.

AUHINNATAVAD VANUSEKLASSID JA RADA
Tillujooks P/T eelkooliealised– ca 200 m (kõigile osalejatele auhind)
2,7 km jooks
P/T 2011-2006
P/T 2005-2001
M 1967 ja vanemad
N 1971 ja vanemad
7 km jooks
P/T 2005-2001
M 2000-1978
N 2000-1983
M 1977-1968
N 1982-1972
M 1967 ja vanemad
N 1971 ja vanemad

Alutaguse vald II Kahe mõisa jooks
REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine kuni 13.04.2018, kell 21.00 aadressil: www.jooksukalender.ee
Gruppide registreerimine e-posti aadressil: info@jooksukalender.ee
Gruppide registreerimisel märkida ära nimi, vanus, distants, organisatsioon (kool, klubi)
Võistluspäeval registreerimine Mäetaguse mõisa ees.
AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub peale võistluse lõppu Mäetagusel. Auhinnaliste vanuseklasside jooksul
autasustatakse kõikides vanuseklassides kolme paremat võistlejat. Kõik tillujooksul osalejad saavad
auhinna. Tillujooksul ja teised läbimisviisid paremusjärjestust ei selgitata.
KORRALDAJAD
Alutaguse Vallavalitsus, Spordiklubi BC Karjamaa
INFO
Veeb: www.jooksukalender.ee
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Riietumine ja pesemine Mäetaguse Põhikoolis.
Korraldaja tagab osalejate jootmise peale distansi läbimist.
TOETAJAD:
P.K.J. IDA OÜ
IDA- VIRUMAA SPORDILIIT
ALUTAGUSE VALD
EESTI KULTUURKAPITAL
AS EESTI PAGAR
AS FARMI PIIMATÖÖSTUS
VABATAHTLIKUD

