
TOILA VALD – JOOKSJATELE ALATI AVATUD!

I Irina Vassiljeva nimeline Toila KJK jooks noorte kergejõustiklaste toetuseks

Toilas elava 13kordse Eesti meistri ja 200 m jooksu (käsitsiajavõtuga) Eesti tipptulemuse omaniku 
Irina Vassiljeva nimejooksuga tähistatakse tema esimese treeneri Vladimir Tšuvakini 67. 
sünnipäeva. 2014. aasta võistluste tuludega toetatakse 23kordset Eesti noortemeistrit Dmitri 
Aristovi. 

VÕISTLUSTE AEG JA KOHT

PÜHApäev, 13. juuli 2014
Võistluskeskus: Toila gümnaasiumi staadion
Ajad
10.00-11.00 Numbrite väljastamine.
11.05 Tillujooks 240 m – start avatud kõikidele, kes on veel väikesed
11.15 1,4 km noortejooks – start avatud kõikidele, kes tunnevad end noorena
11.30 8,5 km rahvajooks – start avatud kõikidele, kes soovivad läbida neljandikmaratoni
11.32 8,5 km energiakõnd – start avatud kõikidele, kes tahavad kõndida
12.30 - autasustamine

AUHINNAD
Tillujooksu lõpetajad saavad suu magusaks.
Noortejooksul autasustatakse kolme kiiremat 1999-2001 ning 2002 ja hiljem sündinud poissi ja 
tüdrukut.
Rahvajooksul autasustatakse absoluutarvestuse kolme kiiremat meest ja naist. 
Lisaks võitjakarikad -1939, 1940-1949, 1950-1959, 1960-1969 , 1970-1979, 1980-1989 ja 1990+ 
aastakäikude kiireimale mehele ja naisele.
Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja auhinnad.

OSALUSTASUD JA REGISTREERIMINE
NB! 1,4 ja 8,5  km distantsil saavad osaleda vaid eelregistreerunud võistlejad. 
1,4 km noortejooksul osalustasu ei ole.
8,5 km jooksul on osalustasu 2 eurot.
Võimalik on maksta toetusosalustasu 10 eurot. Toetusosalustasu on võimalik maksta kuni 20. 
juunini ja see sisaldab jooksu T-särki, millel ka toetusosalustasu maksnud võistleja nimi. 
Registreerimine e-postile maarika.raja@gmail.com lõpeb esmaspäeval, 7. juulil kell 12.00. 
Registreerimisel kirja panna jooksja ees- ja perekonnanimi, täpne sünniaeg ja distants, millel 
soovitakse osaleda (8,5 km distantsi puhul ka see, kas joostakse või kõnnitakse). Toetusosalustasu 
maksjatel panna kirja ka särgi suuruse soov (XS-XXL). 

FIRMADE TOETUSVÕIMALUS
Asutustel ja ettevõtetel on võimalik toetada jooksu ning enne 20. juunit vähemalt 100 eurose toetuse 
teinud asutuse-ettevõtte nimi trükitakse jooksu särgile.
Jooksu tasud kanda üle Toila kergejõustikluklubi arveldusarvele EE671700017003465648.

KORRALDUSKOMITEE
Võistluse nimeandja ja peakorraldaja: Irina Vassiljeva, 5660 4564, vasillisa@hot.ee
Võistluse peakohtunik: Maarika Raja
Võistluste koordinaator: Rene Kundla

Jooksu info www.sportiv.ee ja www.sekundomer.ee 

mailto:maarika.raja@gmail.com
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