
29. Jüri Lossmanni mälestusjooksu juhend 2019

Korraldus: 29. Jüri Lossmanni mälestusjooks ja kepikõnd toimub laupäeval, 15. juunil 2019

Viljandis, eesmärgiga populariseerida jooksmist ja mälestada legendaarset jooksumeest 

Jüri Lossmanni. Jüri Lossmanni mälestusjooksu korraldab SK Jooksupartner, 

peakorraldaja Einar Kaigas, lisainfo telefonilt 528 2793 või e-post einar@jooksupartner.ee.

Stardi- ja finišikorraldus:  Võistluskeskus (start ja finish) asub Viljandi veetorni juures 

(Johan Laidoneri plats 5). Jooksu ja kepikõnni Start antakse kell 19:00 Viljandi veetorni 

juurest (lastejooksud kell 18:00).

Rada: Rada on liiklusele avatud! 6,5 km rada kulgeb kõvakattega- ja metsateedel, rada on 

tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluskorraldajate märguandeid.

NB! Trepimäe tõus tuleb läbida treppidel.

Joogipunkt: Rajal on üks joogipunkt 3,5 km peal.

Registreerimine: eelregistreerimine toimub internetis  aadressil kuni 13. juunini kell 24:00  

ja  Viljandis Velo&Moto poes (Vaksali 8a). Jooksupäeval toimub registreerimine algusega 

15:00-18.30 stardipaigas (Johan Laidoneri plats 5), kohapeal maksmine ainult sularahas.

Osavõtumaksud: 

•  1. voor 30.03 - 15.05.   8 €

•  2. voor 16.05 - 13.06  15 €

Võistluspäeval 15.06 osavõtumaks 20 € sularahas.

Lastejooksud: lastejooksud on tasuta, kõik osalejad saavad maiustuse ja kõrrejoogi.

Lapsed 1 - 5 aastased   300m

Lapsed 6 - 12 aastased  600m

Osavõtumaks on võimalik tasuda Spordiklubi Jooksupartner arvelduskontole

Makse saaja: Spordiklubi Jooksupartner

Konto: EE642200221063680369  Swedbank 

Selgitusse märkida osavõtja(te) Eesnimi Perenimi

Osavõtjad: Iga osaleja vastutab oma tervise eest ja tuleb osalema omal vastutusel.

Tulemused: Tulemused avaldatakse jooksvalt keskkonnas esialgsete mitteametlike 

tulemustena, finišipaiga infotahvlil ja hiljem ametlike tulemustena kodulehel.  

Autasustamine: toimub orienteeruvalt kell 20.15. Autasustatakse 6 paremat meest ja 6 

paremat naist, lisaks vanuseklasside võitjad, eriauhinnad ning loosiauhinnad.

 Vanuseklassid:  



Mehed

M 18 (s. 2001 ja hiljem)

M 21 (s. 1980 - 2000 )

M 40 (s.1979 - 1970)

M 50 (s.1969 - 1960)

M 60 (s.1959 - 1950)

M 70+ (s. 1949 - ...)

Naised

N 18 (s. 2001 ja hiljem)

N 21 (s. 1980 - 2000 )

N 40 (s. 1979 - 1970)

N 50 (s. 1969 - 1960)

N 60 (s. 1959 - 1950)

N 70+ (s. 1949 - ...)

Meditsiiniline abi: Viljandimaa Punane Rist, teavitatud on Viljandi kiirabi brigaadi. Märgates

rajal hädasolijaid, palume osalejail teavitada sellest esimest ettejuhtuvat 

korraldusmeeskonna liiget.

Diskvalifitseerimine: Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida 

võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse 

korraldamist.

Protestid: Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 1 

tunni jooksul pärast starti (kell 20:00). Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult 

protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendavad võistluste korraldajad.

Üldinfo: Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, 

teenindus rajal ja finišis, osaleja medal, autasustamine, diplom (soovi korral sekretariaadis 

väljaprinditav)

Pesemine: Viljandi staadioni majas (kell 19.45-20.30)

Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korraldajad jooksvalt. 


