XXXII Jõhvi Rahvajooksu juhend
Aeg ja koht
Laupäev, 16. september 2017. a.
* Võistluskeskus Jõhvi Põhikooli staadion (Hariduse 5, Jõhvi).
* Raja kaart – olemas.
* Jooksu info ilmub jooksu ametlikul lehel aadressil www.johvisport.ee. Lisainfo
www.sekundomer.ee (vene keeles) ja www.sportiv.ee.
Võistluse ametnikud
Korraldaja: Kergejõustikuklubi “Visa”, toetajad: Jõhvi Vallavalitsus, Jõhvi Spordikool ja IdaVirumaa Spordiliit, Kultuurkapital.
Peakorraldaja: Lilia Schmidt (tel.+372 5069887)
Peakohtunik: Viktor Predbannikov
Rajameistrid: Allan Valk, Avo Sambla
Autasustamine: Rita Lepik
Distantsid ( avatud kõikidele soovijatele vastavalt nende võimetele)
Tillujooks 250 m (ilma ajavõtuta eelkooliealised lapsed)
Noortejooks 1 km
Jooks 5 km
Jooks 9 km
Rahvajooks 5 km (ajavõtuta)
Kõnd 5 km
Arvestust peetakse ja autasustamisele kuuluvad vanusegrupid (sünniaasta põhised)
1 km
2009.-2010.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2007.-2008.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2005.-2006.a. sündinud tüdrukud ja poisid
5 km
2003.-2004.a. sündinud tüdrukud ja poisid
2000.-2002.a. sündinud tüdrukud ja poisid
Rahvajooksjad ja tervisekõndijad
9 km
Mehed (1983-1999)
Naised (1983-1999)
N/V 35-44 s.a.(1982-1973)
NV 45-54 s.a.(1972-1963)
NV 55.a. +(1962 ja vanemad)
M/V 35-44 s.a.(1982-1973)
M/V 45-54 s.a.(1972-1963)
M/V 55 s.a. +(1962 ja vanemad)

Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse medaliga, lisaks võitjaid autasustatakse hinnalise
auhinnaga.
9 km kolme kiiremat meest ja naist absoluutarvestuses autasustatakse karika ning hinnalise
auhinnaga. Ida-Virumaa parimat mees- ja naisvõistlejat autasustatakse hinnalise auhinnaga. Kui
valitud distantsil ei ole antud vanuseklassile autasustamist, jääb tulemus protokolli.
Kõikidele rahvajooksul osalejatele jääb mälestuseks rinnanumber ja vimpel. Lisaks: võistlejatele
on sponsorite poolt väljapandud hulgaliselt loosiauhindu. Täiendav info lisavõimalustest
ilmub Jõhvi Spordikooli kodulehel www.johvisport.ee Jõhvi rahvajooksu ettevalmistuse käigus.
Jälgige infot.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisukorra eest.
Registreerimine
Jooksuks saab eelregistreeruda ja osalustasu tasuda kuni neljapäeva, 15. septembrini 2017. a kuni
kella 22.00.
Registreerimine toimub googledocsi vormis https://goo.gl/forms/H5OrRYTzRNVMAhr82
Kui organisatsioonist on rohkem osalejaid, saab täita Exceli tabeli (lisatud).
Osalustasu 5 eurot. Õpilastele, üliõpilastele, ajateenistuses viibijatele ja pensionäridele 2 eurot.
Kergejõustikuklubi “Visa” sportlased ja Jõhvi spordikooli õpilased osalevad rahvajooksul
tasuta, registreerimine toimub treenerite poolt esitatud nimekirja alusel kuni
15.septembrini 2017.a. Kohapeal registreerumisel on kõigile osavõtjatele topelttasu,
vastavalt 10 ja 4 eurot. Tillujooksul osalemine on tasuta.
Tasuda saab Kergejõustikuklubi Visa arvelduskontole EE092200001120022365 (Swedbank) või
EE141010220012683010 (SEB).
Erandkorras saab jooksuks registreeruda ka võistluspäeval kell 10-st, registreerimine lõpeb tund
enne vastava stardi algust. Tillujooksul lõpeb registreerimine kell 11.30.
Stardinumbrite väljastamine võistluspäeval stardikeskuses kella 10-st ja lõpeb pool tundi enne
vastava stardi algust.
Stardiajad:
Tillujooksud eelkooliealistele: 12.00
1 km tüdrukute jooks: 12.15
1 km poiste jooks: 12.30
9 km jooks ja 5 km tervisekõndijad: 13.00
5 km jooks ja rahvajooksjad: 13.15
Autasustamine: iga distantsi lõppedes.
Kergejõustikuklubi “VISA” juhatuse liige
Lilia Schmidt
Tel.+3725069887
liliasch@hot.ee

