
I Alajõe rääbisejooks

Eesmärgid
teha Rääbisejooks traditsiooniks; 
tutvustada spordirahvale looduslikke spordiradu; 
propageerida sportlikke eluviise; 
kaasata spordihuvilisi üle Eesti. 

Aeg ja koht
Laupäev, 04. juuli 2015. a.
* Alajõe rand, Alajõe – Katase vaheline liivakallas

* Jooksu info ilmub jooksu ametlikul lehel aadressil 

https://www.facebook.com/events/954279424605015/



Ajad
3 meremiili jooks ja kõnd 11:00
1 meremiili jooks 12:00 
Tillujooksud 12:30
Autasustamine ca kell 13:15 (täpse aja ütleb informaator)

Võistluse ametnikud
Korraldajad: Alajõe Vallavalitsus, Ida-Virumaa spordiliit 
Peakorraldaja: Deniss Hudilainen, telefon 5051554 
denisshudilainen@gmail.com
Peakohtunik: Maarika Raja 

Autasustamine: Tatjana Ševtšenko

Rajateenindus
Võistlusrada on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad.
3 meremiili jooksul poole maa peal tagasipöördekohas on teenindusega joogipunkt.

Distantsid
Tillujooks 250 m (ilma ajavõtuta)
60+ ja rahvajooks    1 meremiil  (1,852 km )
Noortejooks 1 meremiil (1,852 km )
Põhijooks 3 meremiili (5,556 km)

Tillujooksude vanuseklassid
2011a. sündinud ja nooremad tüdrukud ja poisid
2009.-2010. a. sündinud tüdrukud ja poisid
2007.-2008. a. sündinud tüdrukud ja poisid

Autasustamisele kuuluvad vanusegrupid

1 meremiil 
P/T10 (2005+)
P/T12 (2003.-2004)
N/M 60+ -1955
N/M rahvajooks (1956-2002)

3 meremiili
P/T  14  (2001-2002) 
P/T  17  (1998-2000) 
N/M  30  (1981-1997) 
N/M  35  (1976-1980) 
N/M  40  (1971-1975) 
N/M  45  (1966-1970) 
N/M  50  (1961-1965) 
N/M 55 (1956-1960)

Autasustamine
Kõik võistlejad saavad mälestusmedali.
Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse karikaga.
3 meremiili kolme kiiremat meest ja naist sõltumata vanuseklassist autasustatakse suure karika ning 
väärtuslike kingitustega toetajate poolt.
Tillujooksu lõpetajad saavad suu magusaks.



Registreerimine
Jooksuks saab eelregistreeruda kuni reede, 3. juulini 2015 kella 16.00.
Registreeruda saab: maarika.raja@gmail.com ("RÄÄBISEJOOKS", nimi, täpne sünniaeg, 
distants, omavalitsus/klubi).
Jooksul mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada. 
Erandkorras saab jooksuks registreerida ka kohapeal võistluspäeval kell 09:00-10:30.
Osalustasu 5 eurot, õpilastele ja pensionäridele 2 eurot. Kohapeal registreerumisel on topelt tasu, 
vastavalt 10 ja 4 eurot.
Tillujooksul osalemine on tasuta.
Tasuda saab võistluspaigas numbri kättesaamisel. 
Tillujooksul lõpeb registreerimine kell 12.00.
Stardinumbrite väljastamine toimub kohapeal kell 09.00-10.45. 

Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisukorra eest.

Osavõtutasu sisaldab
Rajateenindust, rinnanumbri, meditsiiniabi, riietumisvõimalust, tasuta parkimist, WC kasutamise 
võimalust, vett ja spordijooki.

Peipsi Põhjakalda jooksusari
Võistlus on Peipsi Põhjakalda jooksusarja teiseks etapiks. 
Sarja kuuluvad veel:
I etapp – L, 6.06.2015 I ümber Kuremäe kloostri jooks
III etapp – L, 22.08.2015  II Mäetaguse rahvajooks
IV etapp – P, 20.09.2015  III Iisaku rahvajooks


