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Mulgi jooksumaraton 2018
Karksi-Nuia – Ruhja

Võistlusjuhend

1. Aeg ja koht.
"Mulgi jooksumaraton 2018" (edaspidi – võistlus) toimub 2018. aasta
21. juulil.
1.1. Maraton:
start – Karksi - Nuias (Eestis) kell 10.00
finiš – Ruhja (Lätis) (kontrollaeg 6 tundi)
1.2. Poolmaraton:
start – Ungurija (Lati–Eesti piiril) kell 12.00
finiš – Ruhja (Lätis) (kontrollaeg 3 tundi)
1.3. Rahvajooks (3,2 km):
start –
finiš –
1.4. Lastejooks (600 m):
start –

2. Korraldajad
Võistlused korraldab selts "Meža taku skrējieni" („Metsaraja jooksud”)
koostöös Ruhja linna ja Mulgi vallaga.

3. Võistluste ajakava
Koht Aeg

Number ja registreerimine maratonile Karksi-Nuia 8.00–9.45

Number ja registreerimine rahvajooksule Ruhja 9.00–10.45
Maratoni start Karksi-Nuia 10.00
Number ja registreerimine poolmaratonile Lilli/Ungurija

(Läti – Eesti piir)
10.00–11.45

Lastejooksu start ..... 10.45
Rahvajooksu start Ruhja 11.00
Poolmaratoni start Lilli/Ungurija

(Läti–Eesti piir )
12.00

Lastejooksu võitjate autasustamine ..... 13.00
Maratoni võitjate autasustamine Ruhja 14.00
Poolmaratoni võitjate autasustamine Ruhja 14.15
Rahvajooksu võitjate autasustamine .... 14.30
Pidulik lõpetamine osalejatele (After party) Ruhja keskuses 16.00–18.00

4. Osalejad
4.1. Maratonis võivad osaleda kõik, kes võistluspäeval on vähemalt 16
aastased.
4.2. Poolmaratonis võivad osaleda kõik, kes võistluspäeval on vähemalt
14 aastased.
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4.3.Rahvajooksust (3,2 km) osavõtmiseks vanuselised piirangud
puuduvad.
4.4. Lastejooksus võivad osaleda lapsed vanuses 2 – 12 aastat.
4.5. Kui poolmaratonist või maratonist tahavad osavõtta nooremad
jooksjad kui on ettenähtud võistlusjuhendi punktides 4.1. ja 4.2, siis on
vajalik lapsevanema või volitatud esindaja allkirjaga kinnitust. Kinnituse
peab esitama numbri saamisel. Osalejate registreerimiseks peab
saatma nõutud andmed.
5. Registreerimine
5.1. Eelregistreerimine on võimalik kodulehel www.cet.lv alates
2018. aasta 1. maist.
5.2. Registreerida võib ka võistluspäeval kohapeal (kõrgem osalustasu)
6. Osalustasu

Tasumise aeg.
Osalustasu suurus

42,195 km 21,0975 km 6,2 km Laste-
jooks

01.05.–30.06.2018 30 eur 15 eur 3 eur

tasuta01.07.–16.07.2018 40 eur 25 eur 5 eur
21. juulil kohapeal 50 eur 35 eur 5 eur

Osalustasu sisaldab: numbrit, ajavõtukiipi, jooksuraja ettevalmistamist,
võistluste korraldamist, jooke rajal ja suupisted finišis. Samuti igale
finišisse jõudnud osalejale mälestusmedal ja diplom.

7. Registreerimine ja osalustasu maksmine.
7.1. Registreerimine:
7.1.1. eelregistreerimine veebisaidil www.cet.lv , täita taoluse vorm.
7.1.2. päev enne võistlusi (20.juulil) ja võitluste paeval (21.juulil)
võistluste registratuuris.
7.2.Osalustasu maksmine:
7.2.1. registreerimine www.cet.lv, – ülekandega seltsi "Meža taku
skrējieni" kontole (vaata rekvisiite juhendi lõpus);
7.2.2. tasumine internetis krediitkaardi või deebetkaardiga (Visa,
MasterCard, Visa Electron, Maestro j.n.e.). Teie krediit-deebetkaart peab
olema kohandatud internetimakseteks;
7.2.3. Võistluste toimumise päeval tasumine ainult sularahas;
7.2.4. Maksekorraldusele tuleb lisada võistleja ees-ja perekonnanimi,
isikukood ja vanuseklass;
7.2.5. Organisatsioonidel ja võistkondadel võimalik tasuda arve alusel
ülekandega. Arve taotlus saata e-postile v.zeme@inbox.lv või võtta
ühendust telefonil +37122063660. Arve tuleb tasuda vahemalt 3 päeva
enne võistluste algust;

http://www.cet.lv/
http://www.cet.lv/
http://www.cet.lv/
mailto:v.zeme@inbox.lv
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7.2.6. Kui osalustasu ei ole enne võistluspäeva tasutud, siis võistluspäeval
rakendatakse kõrgendatud tasu. Osalustasu suurus määratakse mitte
registreerimiskuupäeva vaid maksekuupäeva järgi;
7.2.7. Osalejale kes võistlustele ei ilmu osalustasu ei tagastata;
7.3. Võitlustele registreerides kinnitavad osalejad, et nad ei oma
pretensioone kui korraldajad kasutavad võistluste ajal tehtud fotosid
võistluste reklaammaterjalides. Korraldajatel on õigus oma äranägemise
järgi vajadusel muuta osalustasu(vähendada). Osalustasu ei tagastata kui
osaleja keeldub võistlustest osavõtmast, samuti Force Majeure/ juhul.

8. Distantsid ja vanuseklassid
8.1. Maraton – 42,195 km (ajalimiit - 6 tundi)

Naised Mehed
klass sünniaasta klass sünniaasta
S 1979.–2002. a. V 1979.–2002. a.
S40 1968.–1978. a. V40 1968.–1978. a.
S50 1968. a. ja vanemad V50 1959.–1968. a.

V60 1958. a. ja vanemad

8.2. Poolmaraton– 21,097 km (ajalimiit 3 tundi)

Naised Mehed
klass sünniaasta klass sünniaasta
S 1979.–2002. a. V 1979.–2002. a.
S40 1968.–1978. a. V40 1968.–1978. a.
S50 1968. a. ja vanemad V50 1959.–1968. a.

V60 1958. a. ja vanemad

8.3.Rahvajooks– 3,2 km

Naised Mehed
klass sünniaasta klass sünniaasta
STB 2003. a. ja nooremad VTB 2003. a. ja nooremad
STA 2000.–2002. s. VTA 2000.–2002. a.
ST 1999. a. ja vanemad VT 1999. a. ja vanemad

8.4. Lastejooks (600 m)

Tüdrukud Poisid
klass sünniaasta klass sünniaasta
SB1 2012. a. ja nooremad VB1 2012. a. ja nooremad
SB2 2010.–2011. a. VB2 2010.–2011. a.
SB3 2008.–2009. a. VB3 2008.–2009. a.
SB4 2006.–2007. a. VB4 2006.–2007. a.



4

8.5. Kepikõnni distantsil (ca. 6 km) võivad osaleda igas vanuses osalejad.

9. Võistluste informatsioon ja start
Informatsioon võistluste kulgemisest, jooksuraja eripäradest ja stardi
aegadest on saadaval võistluste kodulehel.

10. Autasustamine
10.1. Maraton
1.–3. koht nii naiste kui meeste vanuseklassides - auhind korraldajalt ja
toetajalt.
1.–3. koht nii naiste kui meeste üldkokkuvõttes saab rahalise auhinna:
1.v. – 500 eur
2.v. – 300 eur
3.v. – 200 eur

10.2. Poolmaraton
1.–3. koht nii naiste kui meeste vanuseklassides - auhind korraldajalt ja
toetajalt.
1.–3. koht nii naiste kui meeste üldkokkuvõttes saab rahalise auhinna:
1.v. – 250 eur
2.v. – 150 eur
3.v. – 100 eur

10.3. Rahvajooksu 1.–6. koha võitjad nii naiste kui meeste
üldkokkuvõttes saavad auhinna korraldajalt ja toetajalt.
10.4. Laste jooksu 1.–3. koha võitjad igas vanuseklassis saavad auhinnad
toetajalt.
11. Turvalisus
Iga osaleja saades võistlusnumbri kinnitab allkirjaga, et on täielikult
vastutav oma tervisliku seisundi eest ja ettevalmistus lubab läbida valitud
distatsi ning on tutvunud ja järgib võitlusjuhendit. Osalejal kes on noorem
kui 18 eluaastat peab olema kaasas esindaja, vastutab oma allkirjaga
registreerimislehel (noorematel võistlejatel peab olema maratonil või
poolmaratonil osalemiseks lapsevanema või esindaja allkirjaga
kinnituskiri). Võistluste korraldajad ei kanna vastutust osalejate
võimalike traumade puhul.
12. Diskvalifitseerimine.
12.1. Korraldajatel on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei järgi
avaliku korra eeskirju või ei vasta võistlusjuhendi nõuetele.
12.2. Korraldajatel on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui on selgelt näha,
et ta ei ole võimeline võistlust jätkama.
13. Fotod ja video
Korraldajatel on õigus kasutada reklaamiks foto- ja videomaterjali, mis
on tehtud võistluste ajal ilma seal olevate inimestega kooskõlastamata.
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Samuti pakkuda osalejatele võimalust foto- ja videomaterjali
allalaadimiseks.
14. Muudatused võistlusjuhendis
Korraldajatel on õigus teha muudatusi ja täiendusi võistlusjuhendis kuni
2018. aasta 21. juunini. Korraldajad ei ole vastutavad juhendi mitte
tundmisest.
15. Protestid
15.1. Protesti esitamine maksab 30 eurot.
15.2. Pretensioonidega tegeleb kohtunike kollegium, kui pretensioonid on
õigustatud, siis makstakse osalejale osalustasu tagasi.

16. Veel
16.1.Registreerides osaleja kinnitab, et on nõus võitluse ajal tehtud fotode
kasutamisega võistluste reklaamimise eesmärgil.
16.2.Kiibi kaotamise või rikkumise puhul trahv 20 eurot.
16.3.Osalejal on võimalik parkida sõiduk Ruhja ja sõita maratoni vōi
poolmaratoni starti korraldajate poolt organiseeritud bussidega, mis
väljuvad vastavalt sõiduplaanile.
16.4.Osalejad, kes pargivad sõiduki Karksi-Nuia, saavad peale finšit sõita
starti tagasi korraldajate organiseeritud bussidega.

„Meža takuskrējieni” rekvisiidid:
Nimetus: "Meža taku skrējieni"
Registrikood: 40008249642
Aadress: Ezera iela 11-11, Riga
Arveldusarve(swedbank): LV83HABA0551041534505
Tel: +371 22063660


