
    
 

VILJANDIMAA  MAANTEEJOOKSU JUHEND 2021  
 
 

EESMÄRK: Pakkuda võistlusporti ja  selgitada Viljandimaa meistrid maanteejooksus. Võistlused on
         lahtised ja avatud kõikidele osalejatele. 

 
AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad pühapäeval 09. mail 2021 Karksi-Nuias  Pärnu – Valga  
    maanteel. Start ja finiš kooli staadionil. Võistluste algus kell 12.00 

  Võistlejad lähetatakse rajale eraldistardist. 
 
VANUSEKLASSID JA DISTANTSID : 

                                                   
                PC  ( 2008 ja hiljem)            -    5 km 
                PB  ( 2006 - 2007)                 -    5 km 
                PA   ( 2004 - 2005)                 -   10 km 
     MJ  ( 2002 - 2003)           -   10 km 
                M    ( 1982 - 2001)                 -   10 km 
     MV  ( 1981 ja varem)             -   10 km 
 
     TC  ( 2006 ja hiljem)              -    5 km 
     TB  ( 2006 - 2007)     -    5 km 
                TA   ( 2004 - 2005)                 -    5 km 
     NJ  ( 2002 - 2003)     -    5 km 
     N    ( 1982 - 2001)                  -    5 km 
                NV  ( 1981 ja varem)              -    5 km 
 
AUTASUSTAMINE:  Vanuseklasside kolme paremat autasustatakse 
                                  medalite ja diplomitega. Autasustamine toimub ca 15 min pärast viimast   
            lõpetajat. 
 
REGISTREERIMINE   

Eelregistreerimine kodulehel http://timesport.ee kuni  08. mai 2021  kella 15.00-ni. 
Võistluspäeval saab kohapeal registreerida kella 10.00 -  11.30  

  
OSAVÕTUMAKSUD 
Eelregistreerunud   
Täiskasvanud                 3€ (tasumine kohapeal sularahas) 
Õpilased (kuni 2002)      1€ (tasumine kohapeal sularahas) 
Kohapeal registreerumisel 
Täiskasvanud                 5€ 
Õpilased (kuni 2002)      3€ 
 
KORRALDUSLIK INFO VÕISTLUSPÄEVAL KOHAPEAL 
Võistluskeskuses tuleb kinni pidada võistluspäeval kehtivatest Vabariigi valitsuse piirangutest. Järgida 
tuleb 2+2 reeglit ja gruppidesse koguneda ei tohi. ( Kui on tegemist ühe treeninggrupiga siis 

http://sport.karksi.ee/


maksimaalne kogunemise piirarv on 10 inimest). Haigena ära võistlusele tule. 
Riietuda ja pesta garderoobides ei saa. 
Autode parkimine koolimajas vasakul parklas, kooli ees, või kooli taga. Staadioni ette mitte parkida. 
 
 
VIRTUAALNE MAANTEEJOOKS 
Eesmärk:  Rahva tervisespordi edendamine ja liikumiselamuse pakkumine neile, kes kohapeale jooksma tulla 
ei saa. 
Aeg ja koht: Virtuaaljooks toimub 01.mai.-09.mai 2021 üle Eesti, kus võimalik ja tohib 
Vanuseklassid ja distantsid:  
Poisid        kuni 2006  5km 
Tüdrukud   kuni 2006                  5km 
Naised       2005 ja vanemad      5km 
Mehed       2005 ja vanemad      10km  
Virtuaaljooksu korraldus:   
🔹🔹Osalejad jooksevad individuaalselt oma valitud distantsi kohas, kus on lubatud joosta, järgides               
liikumispiirangutest tulenevaid nõudeid 2+2. 
🔹🔹Distants tuleb läbida kas 01.mai – 09.mai 2021 aastal 

🔹🔹 Eelnevalt tuleb registreeruda http://timesport.ee , mille järel edastatakse automaatselt osaleja 
e-mailile personaalne link, kuhu osavõtja märgib jooksvalt oma  tulemuse. Registreerida saab 
kuni 09. maini. 
🔹🔹Tulemus kajastub automaatselt protokollis (Live tulemused http://timesport.ee). 

🔹🔹 Võimalusel lisa iga läbitud distantsist nutiseadme screenshot/pilt/selfie tulemuse märkimise lehele. 

🔹🔹 Kolme parema tulemuse selgitamiseks on aluseks pilt jooksust 

🔹🔹 Eeldame, et osaleja läbib ausalt valitud distantsi ja märgib õige aja. 
 
Osavõtumaks: Kõikidele osalejatele 3€ tasuda kontole MTÜ Karksi Sport a/a EE861010220259462227 
 Osavõtu mittelaekumisel ei kajastata tulemust ja eemaldatakse lõppprotokollist hiljemalt 10.05.2021 kell 17.00 

INFO:  Vanuseklasside 3 paremale medal ja diplom. Kõigile jooksu lõpetanutele virtuaalne diplom.  
 
PINGERIDA PROTOKOLLIS ON SIISKI SÜMBOOLNE, SEST TÄHTIS POLE VÕIT, VAID OSAVÕTT! 
 
 
Võistlusi korraldab Karksi-Nuia Spordikool ja MTÜ Karksi Sport 
Küsimuste korral info karksisport@gmail.com, 55698844 Jaak Israel 
Kodulehekülg http://timesport.ee 
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