
Pärnu-Jaagupi XVIII Poolmaraton Teatejooks 

 

JUHEND 

1. Aeg ja koht:  17.september  2022. a.  stardiga kell 14.00 Pärnu-Jaagupi staadionilt. 

Etappide vahetused ja finiš on samuti staadionil. 

2. Eesmärk: propageerida jooksmist ja  sportlikke eluviise igas eas inimeste seas. 

Kaasata spordihuvilisi üle Eesti.  

 

3. Korraldaja: Halinga Rahvaspordi Selts koostöös Põhja-Pärnumaa Vallvalitsuse ja 

Pärnu-Jaagupi spordikeskusega  

4. Distants: poolmaratoni distants on  21 km, mis on jagatud 6  etapiks: 2,5 – 5 – 2,5 – 5 

– 2,5 – 3,5 km.  Teatevahetus peab toimuma tähistatud vahetusalas.  

5. Rada: rada kulgeb vahelduval maastikul ja erineva kattega teedel, osaliselt 

avatud liiklusega teedel. 

6. Võistkondade vanusegrupid: arvestus toimub 4 grupis: 

Mehed (sündinud 2004 ja varem). 

Naised (sündinud 2004 ja varem). 

Segavõistkonnad - naised/mehed (sündinud 2004 ja varem) 

Segavõistkonnad – neiud/noormehed (sündinud 2005 ja hiljem)  

 

6.1. Võistkond koosneb kuuest liikmest. Iga võistleja jookseb ühte distantsi. 

6.2. Ühel võistlejal on keelatud joosta kahte distantsi ja võistelda mitmes võistkonnas. 

6.3. Segavõistkonnas peab olema vähemalt 2 neidu/naist.  

6.4. Kui noortevõistkonnas on kas või üks täiskasvanud võistleja, võisteldakse  M/N 

arvestuses. 

6.5. Segavõistkonnas võivad neiud/naised asendada noormeest/meest 

6.6. Osaleda saab maksimaalselt 20 kuueliikmelist võistkonda. 

6.7. Osaleda võivad kõik soovijad, kes on treenitud ja terved. Tervisliku seisundi eest 

vastutab iga võistleja ise. Neiud, noormehed on lubatud starti eestkostja või vanemate 

vastutusel. 

       6.7. Vale nime all startinud võistleja diskvalifitseeritakse koos võistkonnaga. 

7. Ajavõtt ja tulemused: 

7.1. Võistkondadele tagatakse elektrooniline kiibiga ajavõtt. 



7.2. Kiip on kinnitatakse jala külge. 

7.3. Võistkonna peale antakse 2 kiipi, mida võistlejad vahetavad. Kui üks võistkonna liige on 

rajal, siis see kes on lõpetanud, saab oma kiibi anda järgmisele vahetusele. 

7.4. Elektroonilst ajavõtu teenust osutab MTÜ Karksi Sport, koduleht  http://timesport.ee 

7.5. Lõppprotokolli väljatrükk hiljemalt 30 minutit peale viimase võistleja 

finišeerimist. 

8. Osavõtumaks:  

Eelregistreerimine kuni 16. 09.2022 kella 21.00-ni:  

Noorte segavõistkonnad                   30 EUR (5 EUR/ osavõtja) 

Täiskasvanute võistkonnad              42 EUR (7 EUR/osavõtja) 

Võistluspäeval 17.09.2022 stardipaigas kõik vanusegrupid  60 EUR  (10 

EUR/osavõtja) 

8.1. Osavõtutasu on terve võistkonna kohta.  

8.2. Eelregistreerinud võistkonnad saavad osavõtutasu tasuda: 

 Swedbank IBAN EE562200221063041089 Halinga Rahvaspordi Selts. Selgitusse märkida 

poolmaraton.  

8.3. Võistluspäeval saab tasuda ainult sularahas! 

9. Võistkondade registreerimine ja tulemused: 

 Eelregistreerimine ja tulemused https://my.raceresult.com/202804/ 

 Kuueliikmelised võistkonnad registreerida etappide järjekorras 2,5km-5,0km-2,5km-

5,0km-2,5km-3,5km  

 

 Võistluspäeval on võimalik veel teha muudatusi 30 minutit enne starti. 

 Registreerudes ja osavõtutasu tasudes osaleja  nõustub käesoleva juhendi 

tingimustega. 

 

10. Autasustamine: orienteeruvalt kell 16.00. Autasustatakse vanusegruppide esikolmikut 

medali ja diplomiga. Esikohtadele meened.  

11. Protestid:  

http://timesport.ee/
https://my.raceresult.com/202804/


11.1. Kõik protestid tuleb esitada võistlejal hiljemalt 15 minuti jooksul pärast viimase 

võistkonna finišeerumist kirjalikult.   

11.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tasutakse peakohunikule ning tagastatakse ainult 

protesti rahuldamisel. 

11.3. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab peakohtunik koos 

korraldusmeeskonnaga. 

12. Üldinfo: 

12.1. Riietumis– ja pesemisvõimalus  Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses. 

12.2. Parkimine: Pärnu-Jaagupi Põhikooli parklas (kooli taga) 

12.3. Esmase meditsiinilise abi tagavad võistlust teenindavad meedikud. Võistluse 

med.personal paikneb registreerimistelgis. 

 

12.4. Vääramatu jõu, Force Majeure ja muude korraldajatest mitteolenevatel põhjustel 

tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.  

12.5. Vääramatust jõust tingitud võistluse ära jäämise korral osavõtutasu ei 

tagastata. Soovi korral kantakse registreering üle järgmisesse aastasse.   

12.6. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid 

ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel, sh reklaamplakatid, bännerid jne. 

12.7. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korraldajate poolt jooksvalt.  

 

18. Korraldajate kontaktandmed: 

Anne-Mai Tammeleht 53005663,  Poolmaratoni kodulehekülg www.poolmaraton.ee, e-post 

info@poolmaraton.ee 

 

 

 

 


