III pikamaajooksusarja hooaja juhend.
Eesmärk:
Ühendada tervislikest eluviisidest lugupidavaid võrumaalasi, julgustada kohalikke harrastus- ja
tervisesportlasi osalema Võrumaa spordiüritustel. Populariseerida pikamaajooksuga tegelemist kevadest
sügiseni. Toetada ka teiste spordialade ettevalmistusi ja üleminekuid uueks hooajaks.
Võistluskalender:
I etapp
17. ümber Vaskna järve jooks
22. aprill 2013
II etapp
32. jooks ümber Tamula järve
2. mai 2013
III etapp
32. Võru - Väimela maanteejooks 23. mai 2013
IV etapp
10. Pulli järve jooks (Misso)
24. juuni 2013
V etapp
19. Jooks ümber Uhtjärve (Urvaste) 21. juuli 2013
VI etapp
2. Kütioru maastikujooks
21.september 2013
VII etapp
29. Munamäe – Võru maastikujooks 19. oktoober 2013
Sarja jooksude juhendid: www.vorumaaspordiliit.ee
Facebookis : Võrumaa III pikamaajooksusari

kell 18.00
kell 18.00
kell 18.00
kell 15.00
kell 18.00
kell 12.00
kell 12.00

- juhendid ja eraldi jooksusarjade kontol

Registreerimine: Igale etapile registreerimine eelnevalt veebis või vahetult enne võistlust kohapeal.
Eelregistreerimine lõppeb võistluspäevale eelneva päevaga.
Eelregistreerimiseks tuleb toimida järgmiselt: Täita ankeet Võrumaa spordiürituste
registreerimiskeskkonnas: REGISTREERI SIIN! , kontakt ka e-postis merike.oun@gmail.com

Koolid või lasteaiad või klubid või muud organisatsioonid, kus on osalejaid tulemas rohkem kui 5, võivad
kasutada excelivormi, kus on kindlasti tarvis ära näidata osaleja nimi, sugu, sünniaasta, võistlusklass
(põhijooks, mudilaste joosk või kõndimine), elukoht, klubi/kool/.., regitreerija kontaktandmed (telefon, epost)
Võistluspaigas registreerimine toimub iga jooksu juhendis nimetatud kellaaegadel.

Võistlusklassid: Võrumaa pikamaajooksusarja arvestusse kuuluvad alltoodud võistlusklassid
tervise- ja kepikõndijad ja mudilaste jooks:
M / N 12
M / N 14
M / N 16
M / N 18
M / N 21
M / N 30
M / N 40
M / N 50
M / N 60

ning

(2001 ja hiljem sünd.)
(sünd. 1999 – 2000)
(sünd. 1997 – 1998)
(sünd. 1995 – 1996)
(sünd. 1984 – 1994)
(sünd. 1974 – 1983)
(sünd. 1964 – 1973)
(sünd. 1954 – 1963)
(sünd. 1953 ja varem)

M / N12 vanuseklassidele on neljal osajooksul lühemad distantsid ja nendel jooksudel selle vanuseklassi
osalejaid pikale distantsile ei registreerita.
IV etapp
10. Pulli järve jooks (Misso) 3,6 km (start võistluskeskusest 1 järve ring)
V etapp
19. Jooks ümber Uhtjärve (Urvaste) 4 km (start Uhtjärve nõiariigist)
VI etapp
2. Kütioru maastikujooks
4 km (start võistluskeskusest)
VII etapp
29. Munamäe – Võru maastikujooks 4 km (start Kasaritsast)
Esimestel jooksudel lühemaid distantse pole ja arvestusse lähevad põhidistantsid.
NB! Tervise- ja kepikõnniklassis ning mudilaste jooksusarjas osalejatele ajalist tulemust ei arvestata, sarja
kokkuvõttes loetakse osaluskordi.
Lisaväärtus: Igal sarja jooksul on lastehoid, et kõik huvilised saaksid starti minna.
Sarja tulemuste arvestamine:
Sarjas osalejaks loetakse kõik, kes on saanud tulemuse vähemalt ühel sarja etapil. Võistlus on
individuaalne.
Paremusjärjestus selgitatakse punktitabeli järgi meeste ja naiste üldarvestuses ning igas vanuseklassis
eraldi. Punkte jagatakse meeste ja naiste üldparemusjärjestuse põhjal. Võitjaks osutuvad kuue jooksu
tulemuste kokkuvõttes kõige rohkem punkte kogunud võistleja meeste ja naiste üldarvestuses ja
võistlusklassiti.
Punktitabel: I koht 500 p, II koht 495 p, III koht 492 p, IV koht 490 p, V koht 489 p, VI 488 p, jne kuni
lõpuni.
Tulemuste
avaldamine:
Tulemused
avaldatakse
Võrumaa
Spordiliidu
veebilehel
www.vorumaaspordiliit.ee
TULEMUSTE lingil järgmiselt: iga jooksu kohta eraldi ning
pikamaajooksusarja vahekokkuvõtted alates 2. etapist iga etapi järel ning lõplikud tulemused vahetult
pärast 7. etappi.
Osavõtutasu: vastavalt iga osajooksu juhendile! Eelregistreerimine on soodsam kui kohapeal
registreerimine.
Autasustamine: Autasustatakse individuaalset esikolmikut meeste ja naiste üldarvestuses ning
võistlusklassiti. Kepikõnniklassis ja mudilaste jooksus kõigil etappidel osalenute vahel loositakse
loosiauhindu. Kõikide 7 etapi läbinutele osalejamedal.
Autasustamine toimub vahetult Munamäe – Võru maastikujooksu autasustamise järel.
Korraldajad: Võrumaa Spordiliit, Võru Spordiselts Kalev, Orienteerumisklubi Võru, Urvaste
Spordiklubi, Misso rahvamaja, Haanja Suusaklubi, Haanja Rahvamaja.
Julget osalemislusti ja toredaid elamusi üheskoos sportimisest!
Jooksude korraldajad ja Võrumaa Spordiliit

