Kalevipoja VIII Uisumaratoni juhend
1. Korraldajad
Mustvee Vallavalitsus ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju korraldavad Kalevipoja VIII Uisumaratoni.
Koostööpartnerid: Jõgevamaa Koostöökoda, Eesti Punane Risti Jõgevamaa Selts, Mustvee Varahaldus,
Politsei- ja Piirivalveamet ja SA Tartu Kiirabi.
2. Korraldus
Kalevipoja VIII Uisumaratoni korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning
korralduskomitee otsustele.
3. Aeg ja koht
Kalevipoja VIII Uisumaraton toimub laupäeval, 12. veebruaril 2022 a Peipsi järvel stardi- ja finišipaigaga
Mustvees (Jõgevamaa).
30 km start kell 10.00
9 km start kell 12.00
Uisumatk kella 12.05 – 15.00 (ühisstarti ei ole).
Uisumatkal paremusjärjestust ei selgitata ega tulemust ei fikseerita, kuid osavõtt avaldatakse tähestikulises
järjestuses.
4. Raja teeninduspunktid ja vahefinišid
Võisteldakse 3 km ringil, millel on 1(üks) teenindus-toitlustuspunkt (TP) uue ringi alguses.
Toitlustamine TP: tee, vesi, jõujook, leib, rosinad.
Toitlustamine finišis: supp, vesi, morss, tee, leib.
5. Ajalimiidid
Uisurada suletakse kell 15.00.
Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, kuid nende läbitud distantsi pikkus (ringid), aeg ja koht
fikseeritakse protokollis.
6. Osavõtjad
Võistleja saab osaleda ÜHEL võistlusdistantsil.
30 km distantsil võivad osaleda kõik 2008 a (9 km ja uisumatkale 2010 a) ja varem sündinud uisuhuvilised,
kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Täiskasvanud vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või
lapsevanem.
Kohapeal registreerides (12.02.2022): erandkorras lubatakse 30 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid
eriala treeneri ja arsti kirjaliku loaga ning uisumatka rajale koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.
7. Vanusegrupid
30 km distantsil
Neiud
N
N 40
Noormehed
M
M 40
M 50
M 60
9 km distantsil
Tüdrukud
N 16
N
Poisid
M 16
M

(2008 -2004)
(2003-1983)
(1982-ja varem)
(2008-2004)
(2003-1983)
(1982-1973)
(1972-1963)
(1962 ja varem)
(2010-2008)
(2007-2004)
(2003 ja varem)
(2010-2008)
(2007-2004)
(2003 ja varem)

8. Osavõtjate registreerimine
Internetis https://antrotsenter.ee/ajamootmine/kalender/

Registreerimine 12.02.2022 a võistluspaigas.
9. Majandamine
Osavõtumaksud:
30 km

10 km Uisumatk

Kuni 09.02.2022 20 EUR 10 EUR

2 EUR

12.02.2022 30 EUR 20 EUR

5 EUR

Kohapeal registreerimine lõpeb 30 minutit enne vastava distantsi starti ja uisumatkale kuni 14.00.
Kõikides stardimaksudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja õpilastel (sündinud 2010-2004)
50% hinnasoodustus kuni 09.02.2022. Stardipäeval osavõtumaksul hinnasoodustusi ei ole.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata, kuid
korralduskomitee võib teha teistsuguse otsuse.
Stardimaterjalide väljastamine
Toimub võistluspäeval stardis:30 km kell 9.00-9.50; 9 km kell 10.10-11.50 ja uisumatkale kella 10.10-14.00.
Osavõtjale kindlustatakse
1. 30 km ja 9 km distantsil
Parimal viisil olemasolevates tingimustes hooldatud uisurada, ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud numbri ja
ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus ja toitlustus TP-tis ja finišis, tulemus lõpuprotokollis,
osavõtumedal, autasustamine, digi-diplom nime, aja ja kohaga , vajadusel arstiabi kogu raja ulatuses.
2. Uisumatkal
Parimal viisil olemasolevates tingimustes hooldatud uisurada, teenindus, toitlustus, osavõtumedal, vajadusel
arstiabi kogu raja ulatuses.
10.Tulemused
Avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja ametlike tulemustena
Mustvee Valla Spordikeskuse, Jõgevamaa Spordiliit Kalju veebilehel ja
https://antrotsenter.ee/ajamootmine/tulemused/
11. Autasustamine
Autasustatakse 30 km ja 9 km distantsi vanuseklasside kolme paremat medaliga.
Võitjaid autasustatakse auhindadega.
12. Meditsiinilist abi
Rajal ja finisis osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad ja abi osutavad ka Eesti Punase Risti
vabatahtlikud . Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas rajal liikuvaile
eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.
13. Muud
Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõit ära jätta.
Sellekohane otsus tehakse hiljemalt 10. veebruaril 2022, millest antakse teada massiteabevahendite kaudu.
Korralduskomiteel on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 1 tund enne
starti.
Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada peakohtunikule
esimese kolmekümne lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 30 võistleja lõpetamist, kõigi teiste kohta finiši
sulgemiseni.
Protesti tasu on 30 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Suusakeppide kasutamine
võistlusrajal on keelatud. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.
Üritusel järgitakse kehtivaid Vabariigi Valitsuse juhiseid viiruse leviku ja haigestumuse vältimiseks.
Võistluse fotod ja tulemused on avalikud.
Korraldustoimkonna esimees Terje Rudissaar, peakorraldaja Kalev Karu, rajameister Sergei Uleksin

Peakohtunik Uno Valdmets, peasekretär Roman Mitt,

