Juhend.
2015. aastal toimub Urvaste vallas 20. ümber Uhtjärve jooks. Jooks on liitunud Võrumaa
pikamaajooksu sarjaga ning tegemist on sarja VI etapiga. Distantsi pikkus on ca 8,6 km.
Põhijooksu (1 ringi ümber järve) ühisstart kell 19:00. Jooksu võistluskeskus on Uhtjärve
Nõiariigis.
„Lühike rada“, ca 4 km Uhtjärve rannas, Kõlakoja juures (sissesõit Urvaste Kiriku
juures), mis on KOHUSTUSLIK KÕIKIDELE N ja M 12 vanuseklassis ajajooksule
registreerunutele, aga sellel distantsil on võimalik end osalejana teostada ka kõikidel
neil, kes veel põhidistantsi kaasa teha ei julge, aga jooksu või kõnnihuvi siiski on ja
ühismelust soov osa saada ja alustada isiklikku jooksu- või kõnnitraditsiooni. Kuigi
ajavõtust väljastatakse protokoll, kus võivad olla märgitud vanuseklassid ja paremusjärjestus,
siis
eraldi
autasustamiset
ei
ole
lühikesel
vabadistantsil
siiski.
START samuti kell 19:00 , osalejate bussid väljuvad kell 18.40 ja 18.45 Nõiariigist ja
viivad osalejad lühikese distantsi starti.
Kepikõndijatele ja kõndijatele on ühisstart jooksjatega koos kell 19:00 , rada avatud kuni
kella 20:30. Kõikidele distantsi läbinud kõndijatele on finišis diplom ja veepudel.
Täpsemalt SI- ja NUTImängudega liitumise ja/või sarja ülevaate kohta Võrumaa Mängude
keskkonnas .
Mudilaste jooksu start antakse pärast viimast põhijooksu lõpetajat. Mudilastega jookseb
kaasa jooksu üldvõitja. Rada on tähistatud väikeste lipukestega spordiväljaku ümbruses. Start
ja finiš nagu põhijooksul. NUMBREID JAGATAKSE KOHAPEAL ALATES
PÕHIJOOKSU STARDIST!
Võimalus on jätta lapsed oma jooksuks või kõnniks lastehoidu, mis asub samas,
spordiväljakul, koos numbrite väljastamisega. Mudilastele ei võeta aega ja paremusjärjestust
ei koostata. Kõikidele jagatakse numbrid ja jälgitakse, et mudilane läbiks omas tempos ja
oskustega ettenähtud ca 1 km distantsi stardist finišisse. Mudilaste tunnustamine on diplomi ja
väikese joogiga vahetult finišis.
Uhtjärve jooksu registreerimiskeskus kohapeal on Nõiariigis, mis on avatud
ajavahemikus kella 17:30 – 18:50.
Veebis eelregistreerunute numbreid väljastatakse samas kuni stardiajani.
STARDINUMBRITE väljastamine ja OSAVÕTUTASU tasumine on
kohapeal
SULARAHAS.
Eelregistreerimine on avatud Võrumaa Spordiliidu veebikeskkonnas

portaal sulgub võistluspäevale eelneva päeva, s.t. 22.07.2015 südaööl. Eelregistreerimine
on jooksjatele soodsam.
eelregistreerimisega veebis
registreerimine kohapeal
täiskasvanud
3,00
5,00
lapsed ja pensionärid 2,00
3,00
kõndijad
2,00
3,00
mudilased (aega arvestamata) tasuta.

Stardinumbrid väljastatakse numbri järgi, vaata infostendilt oma number ära! Tasumine on
võimalik vaid sularahas.
Kohapeal toimub registreerimine KA ELEKTROONILISELT - sama internetivormi täites,
registreerimine avaneb uuesti kell 15:00. Võib ära registreerida kodus, aga numbri saab
kohapeal ja osavõtutasu on kohapealse tariifiga.
Põhidistantsi võistlusklassid:
M / N 12 (2003 ja hiljem sünd.)
M / N 14 (sünd. 2001 – 2002)
M / N 16 (sünd. 1999 – 2000)
M / N 18 (sünd. 1997 – 1998)
M / N 21 (sünd. 1986 – 1996)
M / N 30 (sünd. 1976 – 1985)
M / N 40 (sünd. 1966 – 1975)
M / N 50 (sünd. 1956 – 1965)
M / N 60 (sünd. 1955 ja varem)
Autasustamine toimub põhidistantsi absoluutparemuse esikolmikutele naiste ja meeste
arvestuses ning kõkide võistlusklasside esikolmikutele. Lisaks loosiauhindade jagamine
kõikide osalejate vahel, numbri ettenäitamisel. Autasustamine toimub orienteeruvalt 15
minutit peale mudilaste jooksu lõppemist samas.
Rohkem infot Uhtjärve jooksust Facebookis, lisaks Võrumaa pikamaajooksude sarja kohta
leiab ka Facebookilehel https://www.facebook.com/vorumaa.jooksusari
Võrumaa Spordiliidu veebis.
Korraldavad: Urvaste Külade Selts, Urvaste Vallavalitsus, Võrumaa Spordiliit.
Jooksu toetavad: Võrumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapital, Urvaste vald ja paljud toetajad.

Korraldajad ja toetajad

