
JUHEND 

 

Esimene maraton Narvas!  

Kolm maratoni 24 tunniga! 

Baltimaade ainus staadionimaraton! 

 

5. Ida-Virumaa staadionimaraton 2018 

 

TOIMUMISKOHT JA -AEG 

 

Võistlus toimub 3. ja 4. juulil 2018. aastal Narva Kreenholmi staadioni 400 m ringil. 

 

AJAKAVA 

 

Teisipäev, 3. juuli 

13.00 avatakse võistluskeskus 

saab kätte numbreid ja stardimaterjale  

15.15 "tillumaratonid" 100 m (ilma ajavõtuta) 

15.30 Ida-Virumaa noorte meistrivõistlused 800 m 

16.00 Ida-Virumaa noorte meistrivõistlused 1500 m 

16.50 õhtumaratonist osavõtjate tutvustamine 

17.00 õhtumaraton ja -poolmaraton (kontrollaeg 4.30) 

22.30 rahvajooks 10 000 m 

23.35 öömaratonist osavõtjate tutvustamine 

23.45 öömaraton ja -poolmaraton (kontrollaeg 8 h) 

 

Kolmapäev, 4. juuli 

8.00 rahvajooks 5000 m 

8.45 rahvajooks 3000 m  

9.50 hommikumaratonist osavõtjate tutvustamine 

10.00 hommikumaraton ja -poolmaraton (kontrollaeg 7 tundi) 

 

OSALEMINE 

 

Igal distantsil saab osaleda kuni 40 jooksjat. 

Tillujooksus ja noorte jooksudes saavad osaleda end õigeks ajaks registreerinud jooksjad. 



 

REGISTREERIMINE 

 

Maratoni ja poolmaratoni registreerimisperioodid ja registreerimistasu 

1. voor 30.09-31.12.2017 15 eurot 

2. voor 1.01-31.03.2018 25 eurot 

3. voor 1.04-15.06.2018 35 eurot 

Lisavoor alates 16.06.2018 40 eurot 

 

Rahvajooksude registreerimisperioodid ja registreerimistasu 

1. voor 30.09-31.12.2017 6 eurot 

2. voor 1.01-31.03.2018 7 eurot 

3. voor 1.04-15.06.2018 9 eurot 

Lisavoor alates 16.06.2018 11 eurot 

 

Kui maratoni (poolmaratoni) jooksja jookseb mitut distantsi, siis maksab ta ühe maratoni 

osalustasu. 

 

Osalustasu tuleb kanda võistluse peakorraldaja Aet Kiisla arveldusarvele Swedbank'is 

EE272200001104337335, selgituseks nimi ja Staadionimaraton. 

 

Noorte- ja tillujooksude eelregistreerimine kestab 1.06-29.06.2018 ning kohapealne 

registreerimine lõpeb pool tundi enne vastava jooksu algust. 

Noorte- ja tillujooksudel osalustasu pole. 

 

TÄNAMINE JA AUTASUSTAMINE 

 

Maraton- ja poolmaratonid 

 

Maratonide ja poolmaratonide kolme kiiremat naist ja meest autasustatakse karikate ja sponsorite 

auhindadega. 

 

Kõikidele jooksjatele jääb mälestuseks võistluse medal ning nimeline ja isiklikku rekordit (seisuga 

18.06.2018) tähistav rinnanumber (seda ei kindlustata lisavoorus registreerijatele) ning kinkekott 

toetajate tänuga. 

 

Võistlejatele on võistluse ajal avatud joogi- ja energiataastamislaud ning pärast jooksu ootab 

osalejaid maratonisupp.  

 

Osalejatele kindlustatakse elektrooniline ajavõtt.  

 

Rahvajooksud 

 

Rahvajooksu kolme kiiremat naist ja meest autasustatakse sponsorite auhindadega. 

 

Kõikidele jooksjatele jääb mälestuseks võistluse medal ja rinnanumber. 

 

Võistlejatele on võistluse ajal avatud joogi- ja energiataastamislaud. 

 

Osalejatele kindlustatakse elektrooniline ajavõtt. 



 

Tillu-, laste- ja noortejooks 

 

100 m - eelkooliealistele, ilma ajavõtuta, lõpetajad saavad suu magusaks 

 

800 m - ajavõtuga, kõik lõpetajad saavad suu magusaks, medaliga ja söödava auhinnaga 

autasustatakse kolme paremat järgmistes klassides: 

P ja T F-klass 2011+ 

P ja T E-klass 2009-2010 

P ja T D-klass 2007-2008 

 

1500 m - ajavõtuga, kõik lõpetajad saavad suu magusaks, medaliga ja söödava auhinnaga 

autasustatakse kolme paremat järgmistes klassides: 

P ja T C-klass 2005+ 

P ja T B-klass 2003-2004 

P ja T A-klass 2001-2002 

P ja T J-klass 1999-2000 

 

INFO JA KORRALDAJAD 

Peakorraldaja – Aet Kiisla 

Peasekretär – Maarika Raja 

Võistluse koduleht: www.jooksukalender.ee/ivstaadionimaraton 

Võistluse FB-leht: https://www.facebook.com/events/157668651446407/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jooksukalender.ee%2Fivstaadionimaraton&h=ATPUmmMfK9upKnijZRNmbnSazP0oFVnV8J7Ds01rs4pIxeA7w8FR7ckl5JAUq8qr6MKlj4AgYmqx8gipCTrgQSiuQwbRTvgfBJfxY3XLBjUkHekPlZwTnVUxuEsNUfbEbeyWElKXlEsz1w-G2REVFZuVIZ4yKpzpXjrx5deaSsvUr3zz
https://www.facebook.com/events/157668651446407/

