Juhend
MÄRJAMAA 38. ALEVIJOOKS
Märjamaa 38. alevijooks toimub laupäeval, 18. septembril 2021. a. Jooksu korraldab SA
Märjamaa Valla Spordikeskus.
1. Osalejad
1.1 Märjamaa 38 alevijooksu 2021 võivad osa võtta kõik soovijad, olenemata elu-, töö- või
õppimise kohast.
1.2 COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele ja osalejatele leiad:
https://www.kriis.ee/et/sporditegevus-valirajatised-treeninglaagrid
2. Registreerimine ja osavõtutasud
2.1 Eelregistreerimine toimub Märjamaa Valla Spordikeskuse kodulehel kuni 12.
septembri kella 24:00 www.marjamaaspordikeskus.ee ja Märjamaa spordihoones (Staadioni
tn 3, Märjamaa) kuni 17. septembri kella 17.00.
Registreerida on võimalik ka kohapeal võistluspäeva hommikul kella 10:00-11:30.
2.2 Osavõtutasud
Täiskasvanutele:
• Eelregistreerides kuni 17. septembri kella 12:00-ni on osalustasu maksumus 5 €
• Registreerides 17. septembril peale kella 12:00 ja 18. septembril kohapeal on
osalustasu maksumus 10 €
• Kepikõnni osalustasu 5€
• Vankrirallist osavõtt tasuta!
Lastele:
• Lastele kuni 16 eluaastat ja Märjamaa valla koolide õpilastele tasuta.
Stardimaterjalide väljastamine toimub 17. septembril kella 17:00-21:00 ja võistluspäeval 18.
septembril 2021 kell 10.00 – 13.00 stardipaigas Märjamaa Spordihoones, Staadioni tn. 3
Märjamaa.
Tulemuste link: https://antrotsenter.ee/ajamootmine/tulemused/
Märjamaa 38. alevijooksu ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja
loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.
Ümberregistreerimisel on lisatasu 5.- lisaks lisanduvad registreerimisajast tulenevad hinnavahed.
3. Vanuseklassid ja distantsid
Võistlusklass
Sünniaasta
Distants kulgeb ümber Märjamaa Gümnaasium, link ….
P4-T4
2017-2018
P6-T6
2015-2016
P8-T8
2013-2014
Distants: Rahvamaja eest-Oru tänav-Kasti tee-Pärnu mnt- Tamme tee,
link…..
M10-N10
2011-2012
M12-N12
2009-2010

Distants, km
0,75
0,75
0,75

2
2

Distants: Haimre puiestee-Jaama tee- Kasti tee-Pärnu mnt-Tamme tee,
link……
M14-N14
2007-2008
M16-N16
2005-2006
1987-2004
N17-34
1982-2004
M17-39
1982-1986
MN I
1972-1981
MV I
1981- vanemad
NV II
1971- vanemad
MV II
Distants: Pärnu mnt-Jaama tee-Kasti tee-Pärnu mnt- Tamme tee, link….
2007-vanemad
M+N

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
6

3.1 Iga osaleja lapsevanem või treener vastutab isiklikult noore võistleja tervisliku seisundi eest
ning peab enne võistlust andma allkirja.
3.2 Täiskasvanud saavad valida võistlemiseks ühe distantsi.
3.3 Start toimub Märjamaa spordihoone ees (Staadioni tn 3, Märjamaa). Finiš on Märjamaa
Gümnaasiumi staadionil.
3.4 Rada kulgeb Märjamaa alevi tänavatel. Rada on tähistatud ja julgestatud politsei abiga.
Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluse korraldajate märguandeid.
3.5 Korraldajal on õigus lubada startida mitmel vanuseklassil korraga.
3.6 Võistluste korraldaja ei vastuta võistleja poolt registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest!
4.
4.1
4.2
4.3

Võistluste koht, aeg ja ajakava *
Koht: Märjamaa Spordihoone, Märjamaa, Staadioni tn 3
Aeg: 18. september 2021
Ajakava:
10:00 – 12:00 – võistlejatele kiipide ja numbrite väljastamine 1-5 vanusegrupp
10:00-13:00- võistlejatele kiipide ja numbrite väljastamine 6-13 vanusegrupile
12:45 Võistluste avamine, kõne
13:00 – I start – 0,75 km
13:30 – II start – 2,0 km, samas ka VANKRIRALLI start
14:00 – autasustamine
14:30 – III start – 4,4 km, samas ka KEPIKÕNNI start
15:30 – IV start – 6 km
16:30 – autasustamine
*Muudatustest teatatakse kodulehtede ja Facebooki vahendusel

5. Ajavõtt
Ajavõtt toimub kiibiga, mis tuleb igal jooksjal kinnitada jalanõu külge! Kiipi ei tohi hoida
jooksu ajal käes. Võistlusnumber tuleb kinnitada rinnale ja säilitada seal kogu võistluse vältel
stardist finišijoone ületamiseni!
6. Autasustamine
Kõik jooksust osavõtjad saavad medalid. Võistlusklassi kolmele kiiremale auhinnad.
Võistlusklassi võitjaid autasustatakse karikaga. Elektrooniline diplom on kõigile kättesaadav
vajutades protokollis oma nimele.
7. Teenindus
Korraldaja poolt pakutakse: finišis vesi, elektrooniline ajamõõtmine, reaalajas tulemused,
elektrooniline diplom, esmaabi.

8. Märjamaa Valla 2021. aasta nelikürituse arvestus
8.1 Märjamaa Valla 2021. aasta nelikürituse kolmanda etapi arvestusse lähevad 2. ja 3.

jooksu tulemused.
8.2 Etapi punktiarvestus:
1. koht 50 p.
2. koht 46 p.
3. koht 43 p.
4. koht 41 p.
1. koht 40 p., edasi iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem.
8.3 Võistlustel nelikürituse sarja autasustamist ei toimu! Neliürituse etappide medalid ja diplomid
antakse võistlejatele üle 2021 hooaja lõpetamisel.
8.4 Märjamaa Valla Nelikürituse 2021 üldarvestuses autasustatakse vanuserühma kolme
parimat karika ja meenega. Karika ja meene väljateenimiseks peab võistleja olema saanud
tulemuse neljast (4) võistlusest vähemalt kolmel (3)etapil või kolmest (3) võistlusest kahel (2)
etapil. Kui toimub vähem kui kaks (2) võistlust, siis karikaid ja meeneid välja ei anta.
9. Protestid
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad: peakorraldaja,
rajameister, ajavõtja ja arst. Esitatakse kuni 15 minuti jooksul peale viimast finišeerijat vabas
vormis peakorraldajale. Koos protesti esitamisega tuleb tasuda 50 € sularahas iga protesti
kohta, mis tagastatakse, kui protest rahuldatakse. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse
korraldajate poolt jooksvalt.
10. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse teenindus stardis ja rajal, rinnanumber ja ajavõtukiip, ajavõtt,
tulemus lõpuprotokollis, teenindus finišis, vajadusel esmaabi, katkestajate transport finišisse.
11. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja
videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel
12. Autode parkimine Märjamaa Spordihoone parklas.
Märjamaa 38. alevijooksul osalemine toimub osaleja omal vastutusel. Nooremad kui 10aastased lubatakse rajale eeskostja vastutusel. Kõik osalejad peavad olema antud distantsi
jaoks piisavalt treenitud ja hindama oma tervisliku olukorda adekvaatselt
Informatsioon võistluste kohta on internetis Märjamaa Valla Spordikeskuse kodulehel
https://marjamaaspordikeskus.ee/
Kontakt ja info
Mart Tilk
tel. 56611206
e-post: spordikeskus@marjamaa.ee

