Haapsalu IV Uisumaraton. Juhend
1. Võistluse eesmärk
Propageerida uisutamist kui mõnusat harrastust, võimaldada kogu pere koososalemist
ühel rahvaspordiüritusel ja pakkuda erinevate alade harrastajatele võimalust tõsiseks
mõõduvõtmiseks uisujääl. Lisaks toetame heategevusena Eestimaa Sünnitusmajade
Toetusfondi, annetades iga täiskasvanud võistleja osalustasust 2 eurot fondile.
2. Aeg ja koht
02. veebruar 2019.a. Haapsalu Väike viik. Stardipaik Väikese viigi läänekaldal Lahe
tänava poolsel alal. Korraldaja Haapsalu Kergejõustikuklubi. Info tel. 5065041 (rajainfo,
Jaanus Nõmmisto) või tel. 5073289 (korraldus, Ailar Ladva).
Stardipaik ja kohalejõudmine:
https://www.google.ee/maps/dir/58.9371501,23.5665548/58.9502845,23.5269559/@58.9
429333,23.5426478,15z/data=!4m2!4m1!3e0
3. Võistlusformaat (maratonidistants ja rahvadistants)
Rada: sõidetakse ringidel (ringi pikkus 2,65 km) distantsi kogupikkusega võitjal vähemalt
30 km (maratonidistants) ja 5,3 km (rahvadistants). Peale antud stardi liidri lõpetamist
sõidavad kõik viimast ringi sõltumata läbitud ringide arvust. Liidrile ringiga kaotanuid
maha ei võeta, kohad arvestatakse vastavalt läbitud ringide arvule, nende võrdsuse
korral vastavalt kulutatud ajale. Liidrite sõita jäänud ringide arvust informeeritakse
võistlejaid stardi-finiši alal. Viimasele ringile minekust teavitatakse helisignaaliga.
Maratonidistantsi võitja eeldatav sõiduaeg 1h 10 min.
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=3f7b125837fe3a065b54ba8ffe4683bd
4. Distantsid ja startide kellaajad
Rahvadistants (võistlus-matk) 5,3 km - start kell 12.00
Maratonidistants u 30 km, - start kell 12.45.
Lastesõidud kuni 500 m – algus alates 14.00.
Sõidetakse looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mis kinnitatakse hiljemalt 31.01.2019.
Samas teatatakse sõidetavate ringide arv.
Stardimaterjalide väljastamine algab kell 10.30 võistluspaigas ja lõpeb 15 minutit enne
vastava distantsi starti.
5. Registreerimine
Võistluse paremaks korraldamiseks palume osavõtjad eelnevalt registreerida
internetiaadressil https://my1.raceresult.com/115013/registration?lang=en või e-mailile:
ailar.ladva@gmail.com (teatada ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, distants, maakond ja
soovi korral esindatav klubi). Eelregistreerimine avatakse 19. jaanuaril 2019 kell
12.00. Eelregistreerimine lõppeb 31.01.2019 kell 22.00.
Osavõtutasu eelregistreerimisel rahvadistantsil 7 EUR (5+2), maratonidistantsil 17 EUR
(15+2) täiskasvanud osaleja kohta (sünd 2000 ja varem).
Registreeruda saab ka võistluspäeval kohapeal. Osavõtutasu kohapeal registreerimisel
rahvadistantsil 12 EUR (10+2), maratonidistantsil 27 EUR (25+2) täiskasvanud osaleja
kohta (sünd 2000 ja varem). Lastel ja noortel sünniaastaga 2001 ja hiljem osavõtutasu 2
EUR rahvadistantsil või maratonidistantsil osalemise korral. Lastesõitudel (500 m)
osalustasu puudub. Võistluste ärajäämisel tagastatakse osavõtutasu 90% ulatuses.
Registreerimistasu tasutakse eraldi Haapsalu Kergejõustikuklubi arveldusarvele
EE872200221029800183 (Swedbank) või sularahas kohapeal. Eelregistreerunute
nimekiri esitatakse jooksvalt https://my1.raceresult.com/115013/participants?lang=en.

6. Osalejad
Maratonidistantsil (30 km) võivad osaleda kõik 2005.a. ja varem sündinud, kes on
piisavalt treenitud distantsi läbimiseks, rahvadistantsil (5,3 km) vanusepiirangut ei ole ja
osavõtt on vaba.
30 km distantsi võistlusklassid
 M (1975 ja hiljem)
 N (1980 ja hiljem)
 M45 (1974 ja varem)
 N40 (1979 ja varem)
5,3 km distantsi võistlusklassid
 M18 (2001 ja hiljem)
 N18 (2001 ja hiljem)
Ülejäänud osalejad kuuluvad rahvaklassi ja nendel fikseeritakse aeg finišiprotokollis.
Lastesõitudel vanuseklasse ei ole. Iga lõpetaja saab diplomi ja maiuse.
Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse
eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste
tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.
7. Toitlustamine rajal
Võistlusringil toitlustust ei toimu, joogipunkt asub stardi-finiši alas. Toitlustus ja soe jook
(tee/kakao) peale võistlust.
8. Tulemused
Esialgsed tulemused avaldatakse võistluspaigas ning hiljem OÜ Antrotsenter kodulehel
http://antrotsenter.ee/ajamootmine/tulemused/ ja JK Paralepa lehel www.paralepa.ee.
9. Autasustamine
Autasustamine algab orienteeruvalt 14.45. Autasustatakse medalite ja auhindadega kõikide
vanuseklasside kolme paremat võistlejat.
10. Protestide esitamine
Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada
võistluste sekretariaati kuni autasustamise lõpetamiseni. Kõik võistlustega seotud
protestid ja muud juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või
korralduskomitee.
11. Force majeure
Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel on korraldajatel õigus võistlusrada muuta,
võistlust edasi lükata või äärmisel juhul kogu võistlus ära jätta. Lõplik otsus võistluse
ärajätmise või edasilükkamise kohta tehakse hiljemalt 31.01.2019 kell 10.00. Võistluse
muutmisest või ärajätmisest teavitatakse aadressidel http://events.antrotsenter.ee/ ja
www.paralepa.ee. Võistluse käigus ilma- ja/või jääolude ebasobivaks muutumise korral
on kohtunikekogul õigus lühendada võistluse distantsi.
12. Muu
Korraldajad soovitavad osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid.
Uisu valik on vaba, suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud.

