Juhend
1)Korraldus:
Jõgeva Jõulujooks toimub pühapäeval, 12. detsembril 2021.
Start kell 12:00 Spordimaja Virtus (Aia 40, Jõgeva linn) eest.
Jõgeva Jõulujooksul osalejad on oodatud starti jõuluteemalistes kostüümides. Parim kostüüm
toob auhinna!
2)Korraldaja:
Jõgeva Jõulujooksu korraldavad Jõgeva vald, Jõgeva Spordikeskus ja Jõgeva Valla Spordikool
koostöös vabatahtlike, sponsorite ja toetajatega.
3) Rada:
Jooksudistantsi pikkus on 10 km. Rada on tähistatud kogu ulatuses, olulistes pöördekohtades on
raja suunajad, kelle märguandeid peavad kõik osalejad ohutuse tagamiseks täitma. Rada kulgeb
mööda Jõgeva valla kõvakattega tänavaid ning ületab Tartu-Jõgeva maanteed. Distantsi on
võimalik läbida ka kõndides, kõnnikeppidega või ilma.
Rajal on kaks joogipunkti, kus pakutakse vett ning spordijooki.
4)Stardi– ja finishikorraldus:
Stardi-finishipaik ning võistluskeskus asub Spordimaja Virtus ees, aadressil Aia 40, Jõgeva linn.
Võistluskeskus avatakse 12. detsembril 2020 kell 10:00.
Start 10km jooksu-ja kepikõnnidistantsile antakse kell 12:00.
Jooksu finish suletakse kell 14:00.
5) Osalejad:
Osaleda võivad kõik jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Kõigi
osavõtjate jooksust osavõtt toimub omal riisikol (alaealiste puhul lapsevanema või treeneri
nõusolekul). Võistlusele on lubatud üksnes COVID-19 vaktsineerimise või COVID-19
läbipõdemise tõendiga va alla 18-aastased ja erivajadusega isikuid (kui mittevaktsineerimine on
põhjendatud). Haigena jää koju!!!
6)Ajavõtt:
Jõgeva Jõulujooksul on elektrooniline ajavõtt – aega võetakse kiibiga. Number tuleb kinnitada
rinnale ja number peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni. NB!
kiip tuleb peale võistlust tagastada!
7)Vanuseklassid:
Noorteklass - 19 aastased P/T
Põhiklass 20 - 39 aastased M/N
Veteranid I 40 - 59 aastased M/N
Veteranid II 60 - M/N
Jõgeva valla parim M/N
8)Meditsiiniline abi
Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest rajal liikuvaile eraldusmärkidega
rajajulgestajatele /meditsiinitöötajatele või hädaabinumbril 112.
9)Registreerimine ja maksmine:
https://my.raceresult.com/185206/registration

https://payment.ecommerce.sebgroup.com/lp/hax4zf

Jooksule/kepikõnnile/kõnnile eelregistreerimine toimub kuni 10. detsembrini 2021.
Ümberregistreerimine toimub kuni 10. detsembrini 2021 ning selleks tuleb saata e-mail
aadressil priit@jogevasport.ee.
Võistluspäeval toimub registreerimine stardi-finišipaigas kella 10:30-ni.
Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu.
Stardinumbrite väljastamine toimub võistluspäeval Virtuse spordimajas 10:00 kuni 11:50.
10)Osavõtutasud:
jooks/kõnd/kepikõnd kuni 08.12.2021 10 EUR.
Võistluspäeval, 12.12.2021 15 EUR (ainult sularahas).
Osavõtumaks tuleb tasuda Jõgeva Vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank
EE861010102021814008.
Selgituseks tuleb märkida JJJ 2021 ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoht.
Peale osavõtutasude laekumist lisatakse osalejad stardiprotokolli 3 tööpäeva jooksul.
Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.
11)Autasustamine
Kõiki jooksu ja kõnni lõpetajaid ootab finišis soe supp ning medal!
Jooksu põhidistantsi võitjate autasustamine toimub orienteeruvalt kell 14:00.
Autasustatakse 3 paremat meest ja 3 paremat naist.
Lisaks autasustatakse jooksu vanuseklasside esikolmikuid.
Auhind parimale kostüümile.

