6. OTEPÄÄ JOOKSUTUUR 2020
22-24 mai OTEPÄÄ-PÜHAJÄRVE-KÄÄRIKU

OTEPÄÄ JOOKSUTUURI EESMÄRK
Otepää Jooksutuuri eesmärk on propageerida tervislikke eluviise,
maastikujooksu ning tutvustada Otepää kaunist loodust ja häid võimalusi rahvarohkete ürituste
läbiviimiseks.
ÜLESEHITUS
•
•
•

PÕHIJOOKS on stardimaksu ja ajavõtuga võistlus, arvesse läheb kolme päeva tulemuste
summa;
7. KEKKONENI JOOKS on 24. mail toimuv stardimaksu ja ajavõtuga võistlus, kus
selgitatakse eraldi paremusjärjestus;
KEPIKÕND või RAHVAJOOKS on ajavõtuta sportlik liikumine, kus paremusjärjestust ei
selgitata.

AEG JA DISTANTSID
Jooksuvõistlus toimub Otepää, Pühajärve ja Kääriku ümbruses 22. – 24. mail 2020 aastal.
PÕHIJOOKS
22. mail, 19:00 Tehvandil
23. mail, 12:00 Pühajärvel
24. mail, 12:00 Käärikul

10 km
17,195 km
15 km

7.KEKKONENI
KEPIKÕND JA RAHVAJOOKS
JOOKS
10 km
17,195 km
15 km
15 km

Kõik võistlejad stardivad samal ajal kahes grupis – põhijooksjad ja rahvajooksjad koos
kepikõndijatega.
RADA
Rajad on tähistatud lintide ja suunaviitadega, olulisematel pöörangutel on liikluskorraldajad.
Esimene päev
Stardiaeg on 19:00 ning finiš suletakse 21:30. Rada kulgeb Tehvandi spordikeskuse matkarajal ja
Tehvandi ümbruses. Start ja finiš on Tehvandi staadionil.

Teine päev
Stardiaeg on 12:00 ning finiš suletakse 15:00. Rada kulgeb
Pühajärve ümbruses ja Otepää aedlinnas. Start ja finiš on Pühajärve
SPA ja Puhkekeskuse pargis.
Kolmas päev
Stardiaeg on 12:00 ning finiš suletakse 15:00. Rada kulgeb
Kekkoneni matkarajal ja Kääriku Puhke- ja spordikeskuse ümbruses. Start ja finiš Kääriku hotelli
hoovis.
OSAVÕTJAD
Võistelda võivad kõik soovijad, kes omavad vastavat füüsilist ettevalmistust. Iga võistleja
vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.
Vanusepiirangud:
•
•
•

PÕHIJOOKSUL osaleja on esimesel päeval vähemalt 14-aastane;
6.KEKKONENI JOOKSUL vanusepiirangut ei ole;
KEPIKÕNNIL ja RAHVAJOOKSUL osalejale vanusepiirangut ei ole.

Individuaalne arvestus
Põhijooksul on 6 meeste ja 5 naiste vanusegruppi. Individuaalse paremusjärjestuse saamiseks
liidetakse võistleja kolme päeva ajad. Vanust arvestatakse sünniaasta järgi.
Meeste klassid: M16 (2004-06), M19 (2001-2003), M (1976-2000), M45+ (1966-1975),
M55+ (1956-1965) ja M65+ (1955 ja varem sünd)
Naiste klassid: N16 (2004-06), N19 (2001-2003), N (1976-2000), N45+ (1966-1975),
N55+ (1965 ja varem sünd).
6.KEKKONENI jooksul autasustatakse kolme esimest meest ja kolme esimest naist.
Võistkondlik arvestus
Ühes võistkonnas on 3-4 liiget ning arvestusse läheb võistkonna kolme edukama jooksja kolme
päeva aegade summa. Arvestust peetakse kahes klassis, mees-/segavõistkondade ja
naiskondade hulgas. Kõik arvesse minevad jooksjad peavad kolme päeva kokkuvõttes olema
läbinud maratoni distantsi (42,195 km).
Võistkondade ülesandmiseks kasuta registreerimisvormi või saada eraldi kiri
info@suusahullud.ee mailile hiljemalt 20. maiks 2020.

STARDIMAKSUD
PÕHIJOOKS

6.KEKKONENI
JOOKS

KEPIKÕND ja
RAHVAJOOKS

kuni 29.02

25 EUR

10 EUR

10 EUR

1.03 – 30.04

35 EUR

15 EUR

10 EUR

1.05-20.05

45 EUR

20 EUR

10 EUR

21.05 ja
kohapeal

60 EUR

30 EUR

10 EUR

Firmadele, klubidele jm kollektiividele, kes registreerivad koos vähemalt 5 jooksjat, kehtib 10%
hinnasoodustus enne 30. aprilli 2020 registreerimisel.
Kui võistleja loobub osalemisest, aga stardimaks on tasutud, siis:
•
•
•

stardimaksu ei tagastata;
ümberregistreerimine toimub 20. maini;
järgmisel aastal on registreerimine 20% soodsam.

OSAVÕTJATELE KINDLUSTATAKSE
Rada, rinnanumber, teenindus, spordijook, vesi, suupisted, arstiabi, pesemisvõimalus (teisel
päeval tasuline), parkimine. PÕHI- ja KEKKONENI JOOKSUL osalejad saavad lisaks meene.
REGISTREERIMINE
Internetis lõpeb registreerimine neljapäeval, 21 mail.
Registreeruda on võimalik ka võistluspäevadel:
22. mai 16.30 - 18.30 Tehvandil;
23. mai 9.30 - 11.30 Pühajärve SPA ja Puhkekeskuse pargis;
24. mai 7. KEKKONENI jooksule 9.30 - 11.30 Kääriku Spordikeskuses.
Osavõtja loetakse registreerunuks, kui on täidetud registreerimisleht ja tasutud osavõtumaks.
Registreeri siin: suusahullud.ee/jooksutuur-2020
AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub pühapäeval Kääriku Spordikeskuses pärast parimate lõpetamist
jooksvalt.

Auhinnatavad kohad:
•
•
•
•
•
•
•

PÕHIJOOKSU absoluutarvestuses kolm parimat meest ja
kolm parimat naist;
PÕHIJOOKSU iga vanuseklassi kolm parimat;
7. KEKKONENI JOOKSU absoluutarvestuses kolm parimat
meest ja kolm parimat naist;
PÕHIJOOKSU parim meeskond/segavõistkond ja naiskond;
PÕHIJOOKSU parim mees- ja nais- Valgamaalane;
kõige eakam PÕHIJOOKSU lõpetaja;
loosiauhinnad.

PROTESTID
Proteste saab esitada ühe tunni jooksul pärast viimase päeva finiši sulgemist. Kõik protestid
lahendab korralduskomitee, kuhu kuuluvad jooksu peakorraldaja, peakohtunik ja peasekretär.
Juhendis käsitlemata punktid lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.
INFO
6. Otepää Jooksutuuri korraldab MTÜ Suusahullud koostöös vabatahtlike abiliste ja tublide partneritega.
Informatsiooni saamiseks kirjuta info@suusahullud.ee mailile või helista telefonil 5153557 (Jaak Teppan)

