Sillamäe 6 tunni jooks
Sillamäe (võistkondlik) maraton
Eesmärk
Populariseerida ultrajooksu.
Tutvustada 6.-7. oktoobrini 2018. aastal toimuva 2. Eesti 24 tunni jooksu rada.
Anda võimalus võistelda võistkondlikus maratonis.
Aeg ja koht
Võistlus toimub laupäeval, 30. septembril 2017 Sillamäe terviseraja 2,14 km pikkusel asfaldiringil.
Raja kaart http://kaart.delfi.ee//?bookmark=9b875e71a179885def49a59fde302079
Ajakava
9.00 avatakse võistluskeskus
10.50 tillujooks koolieelikutele (ilma ajavõtuta)
11.00 2 km rahvajooks
11.30 2 km autasustamine
11.50 6 tunni jooksust ja maratonist osavõtjate tutvustamine
12.00 start
18.00 finiš
18.30 2 km noortejooksud
19.30 autasustamised
Osalustasud
6 tunni jooksu osalustasu on augustikuus registreerijatel 15 ning septembrikuus registreerijatel 25 eurot.
Maratonijooksu osalustasu on individuaalvõistlejal 15/25 eurot, võistkonnal (3 liiget) 30/50 eurot.
6 tunni jooksjatel fikseeritakse ka maratoni vaheaeg ehk 6 tunni jooksja saab olla ka maratonivõistkonna liige.
2 km rahvajooksu osalustasu on eelregistreerimisel 2 eurot, kohapeal registreerimisel 5 eurot.
Tillu- ja noortejooksul osalustasu puudub.
Autasustamine ja muu oluline info
6 tunni jooksul autasustatakse 3 kiiremat meest ja naist.
Maratonijooksul autasustatakse 3 kiiremat meest ja naist.
Võistkondlikul maratonil autasustatakse parimat kolmeliikmelist (ajad liidetakse) meeskonda, naiskonda ja
segavõistkonda (mehed-naised).
Kõikidele 6 tunni jooksust ja maratonist osavõtjatele jääb mälestuseks meene.
Võistluste ajal on avatud joogi- ja energiataastamislaud.
2 km rahvajooksul autasustatakse 3 kiiremat naist ja meest.
2 km noortejooksul autasustatakse 3 kiiremat poissi ja tüdrukut vanuseklassides 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005,
2006-2007, 2008-2009 ja 2010+.
Lisaks loositakse osalustasu maksnud eelregistreerunute vahel välja auhindu.
Registreerimine
Registreerimine avatakse keskkonnas www.jooksukalender.ee 14. augustil 2017.
Maratoni ja 6 tunni jooksu eelregistreerimine lõpeb 18. septembril 2017.
Rahvajooksu ja noortejooksude eelregistreerimine lõpeb 25. septembril 2017.
Tillu- ja rahvajooksu registreerimine on kohapeal kella 10.00-10.45,
noortejooksu registreerimine on kohapeal kella 17.30-18.00.
Logistika
6 h jooksu ja maratonijooksu osavõtjatel on pesemisvõimalus stardipaigast 600 m kaugusel asuvas Sillamäe
spordikompleksis Kalev, kompleksi kõrvale saab jätta ka oma auto.
Osalejad, kes soovivad pühapäeval, 1. oktoobril osaleda 2. Viivikonna elamusjooksul, saavad ööbida spordikompleksi
hostelis. Info: www.sillamaesk.eu/EST_HINNAKIRI/
Korraldajad
Peakorraldaja – Aet Kiisla, aet.kiisla@gmail.com, 5660 8626
Kaaskorraldaja – Aivar Oja
Peasekretär – Maarika Raja
Võistlus korraldatakse koostöös Sillamäe linnavalitsusega ja Sillamäe spordikompleksiga Kalev.

