
II Mäetaguse rahvajooks

1. Aeg: laupäev, 22.august 2015

2. Võistluskeskus: Mäetaguse puhkeala rolleriraja parkla
Joostakse 2,5 km ringil. Rajakaart: http://kaart.delfi.ee/?
bookmark=badbca1d3ed9709ba6acc6dda94905e4

3. Korraldaja: Mäetaguse spordiklubi, Taavi Toomel, telefon 529 0690

4. Distantsid ja stardiajad
12.15 Tillujooksud 250 m
12.30 2,5 km noortele ja harrastajatele 
12.30 5 km ajavõtuta käimine ja jooks (maastikurajal)  
13.00 5 km jooks naistele ja meesveteranidele ning 10 km meestele 

5. Osavõtjad
Osaleda võivad kõik, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi 
läbimiseks. 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

6. Registreerimine
1. Eelregistreerimine: helen@joud.ee lõpeb reedel, 21.08 kell 12. 
Registreerida on võimalik ka veebipõhiselt www.maetagusesport.ee.
Registreerimisel kirja panna ees- ja perekonnanimi, täpne sünniaeg ja 
distants.
2. Kohapeal registreerimine algab kell 11 ja lõpeb pool tundi enne vastava 
distantsi stardi algust.
Osaleja saab stardimaterjali kätte võistluspäeval võistluskeskusest.

7. Osavõtumaks
Osavõtumaks on 3 eurot distantsi kohta. Õpilastel, üliõpilastel ja 
pensionäridel on osavõtumaks 1 euro distantsi kohta. Võistluspäeval 
registreerides on osalustasu vastavalt 5 ja 2 eurot.
Lastele, õpilastele ja Mäetaguse valla elanikel on osavõtt tasuta.
Osavõtumaks sisaldab rinnanumbrit, rajateenindust, meditsiiniabi, 
spordijooki.

http://www.maetagusesport.ee/
mailto:helen@joud.ee
http://sportiv.ee/index.php?2/617/6/306
http://sportiv.ee/index.php?2/1141/6/224
http://kaart.delfi.ee/?bookmark=badbca1d3ed9709ba6acc6dda94905e4
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8. Autasustamine
Tillujooks eelkooliealistele - kõik saavad suu magusaks.
2,5 km jooks - autasustatakse kolme kiiremat 2000. a ja hiljem sündinud 
poissi ja tüdrukut
5 km jooks - autasustatakse absoluutarvestuse kolme kiiremat naist ning 
kolme kiiremat järgmistes sünniaastapõhistes vanuseklassides:
N29 (sünd 1986. a ja hiljem) 
N30-39 (sünd 1976 - 1985) 
N40-49 (sünd1966 - 1975)
N50+ (sünd 1965 ja varem)
M50-60 (sünd 1956-1965)
M60+ (sünd 1955 ja varem)
10 km jooks - autasustatakse absoluutarvestuse kolme kiiremat meest ja 
kolme kiiremat järgmistes sünniaastapõhistes vanuseklassides:
M29 (sünd 1986. a ja hiljem)
M30-39 (sünd 1976-1985)
M40+ (sünd 1975. a ja varem)
Autasustamine toimub jooksvalt pärast tulemuste selgumist ja sellest 
annab teada informaator.

9. Peipsi Põhjakalda jooksusari
Võistlus on Peipsi Põhjakalda jooksusarja kolmandaks etapiks. 
Sarja kuuluvad veel:
I etapp – L, 6.06.2015 I ümber Kuremäe kloostri jooks
II etapp – L, 4.07.2015 I Alajõe Rääbisejooks
IV etapp – P, 20.09.2015 III Iisaku rahvajooks 

10.  Võistluse organiseerimiskomitee
Peakorraldaja: Taavi Toomel
Peasekretär: Helen Mast
Rajameister: Ainar Saatman


