
VIII KOHTLA-NÕMME RAHVAJOOKS
Reede, 2. september 2016

VII Richard Roodeni nimelise Kohtla-Nõmme nelikürituse IV etapp
I Ida-Virumaa heade jooksude sarja V etapp

JUHEND

Korraldajad
Järve SK ja Kohtla-Nõmme vald
Peakorraldaja: Piret Niglas, telefon 524 6212, e-post piret.piret.009@mail.ee
Peakohtunik: Richard Rooden

Aeg ja koht
Reede, 2.09.2016.a stardi- ja finišipaigaga Kohtla-Nõmme Kooli staadionil.
Distantsid ja stardiajad
18.00 - tillujooks 330 m - ilma ajavõtuta
18.10 – naiste ja tüdrukute 1,8 km jooks
18.30 – meeste ja poiste 1,8 km jooks
19.00 - 10 km jooks
19.10 - 4,5 km jooks
19.11 - tervisekõnd – 10 km/4,5 km

Autasustamisele kuuluvad vanusegrupid

1,8 km jooks
M ja N-9 – s. 2007. a ja hiljem
M ja N-11 – s. 2005.-2006.a
M ja N 12-13 – s. 2003. - 2004. a
N 65+ – s. 1951. a ja varem
M 75-84 - s. 1932. - 1941. a
M85+ - s. 1931. a ja varem

4,5 km jooks
M ja N 14-15 – s. 2001. - 2002. a
M ja N 16-17 – s. 1999. - 2000. a
M ja N – s. 1952.-1998. a
M 65-74 - s. 1942. - 1951. a

10 km jooks
N/M 18-19 – s. 1997. - 1998. a
N/M 20-34 – s. 1982. - 1996. a
N/M 35-44 – s. 1972. - 1981. a
M/N 45-54 – s. 1962. - 1971. a
M/ N 55-64 – s. 1952. - 1961. a

Iga osaleja võib valida omale jõukohase distantsi. Kui valitud distants ei ole nelikürituse
vastava vanuseklassi punktiarvestuse põhidistants, saab vabalt valitud distantsi lõpetaja
tulemuse siiski kirja, saades tabelisse vähem punkte kui sama vanuseklassi põhidistantsil
lõpetanud viimane võistleja, kusjuures esimene eelistus on pikemal distantsil. M ja N-11
klassis saavad võistlejad sarja punkte vastavalt ajalise üldjärjestusele saadud kohtadele.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisukorra eest.



Registreerimine
Jooksule saab registreerida Interneti teel aadressil www.isetegime.eu/jooks . Kirja panna ees-ja
perekonnanimi, täpne sünniaeg, omavalitsus/klubi ja distants.
Jooksule saab registreerida ka võistluspäeval, kuid registreerimine lõpetatakse pool tundi enne
võistluste algust
Numbrid saab osalustasu maksmisel stardipaigas 2. septembril alates kella 17.00.

Autasustamine
Pärast võistluse lõppu orienteeruvalt kell 20.15 toimub Richard Roodeni nelikürituse 3. ja 4.
etapi paremate ning sarja kokkuvõttes parimate autasustamine.
Kõikide distantside vanuseklasside kolme paremat autasustatakse medali, diplomi ja
auhinnaga.
Eriauhind iga distantsi kiireimale kohtlanõmmelasele.
Loosiauhinnad.

Majandamine
Kõik võistlustest osavõtuga seotud kulud kannavad osavõtjad. Osavõtumaks täiskasvanutele
on 4 eurot ning õpilastele, üliõpilastele, kaitseväelastele ja pensionäridele 2 eurot.
Osalustasust on vabastatud Kohtla-Nõmme Kooli õpilased.
Tillujooksule registreerimine on tasuta.
Osalustasu saab maksta kohapeal.
10 km distantsi rajal on üks joogipunkt, kus on Saku Läte vesi (heledates topsides) ja SIS
spordijooks (tumetades topsides).

Võistluste info internetis
www.sportiv.ee
www.sekundomer.ee (vene keeles)
www.isetegime.eu/jooks
www.marathon100.com
www.liigume.ee
FBüritus grupis Jooksukalender www.facebook.com/jooksukalender/

Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakorraldaja koos
kohtunikekoguga. 

http://www.isetegime.eu/jooks

