
Ida-Virumaa meistrivõistlused murdmaajooksus 2021 

 

Eesmärk  

1. Selgitada välja Ida-Virumaa meistrid murdmaajooksus noortele, täiskasvanutele ja 

seeniorsportlastele.  

2. Anda võistlusvõimalus jooksuhooaega pikendada.  

Koht ja aeg  

1. Võistluskeskuseks on Alutaguse Puhke- ja spordikeskus.  

2. Võisteldakse 500m; 1km ja 2 km ringil ÜHISSTARDIST distantside põhjal:  

3. Võistlused toimuvad laupäeval, 23.oktoobril 2021, Stardid algusega 11:00  

Korraldajad  

1. Võistlused viib läbi Alutaguse suusaklubi koostöös Ida-Virumaa spordiliiduga.  

2. Korralduskomitee: 

peakorraldaja Avo Sambla  

peasekretär Helen Mast  

Osalejad  

1. Osaleda võivad kõik soovijad.  

2. Võistlejad vastutavad ise oma tervise eest.  

Ajakava  

11:00 500m jooks  

11:15 1 km jooks  

11:30 2 km (2km) jooks  

11:50 4 km (2x2km) jooks 

12:30 Autasustamine 

Võistlusklassid ja distantsid  

500m 

U10 tüdrukud – .... - 2012 

U10 poisid – .... – 2012 

 

1km 

U12 tüdrukud – 2010 - 2011 

U12 poisid – 2010 - 2011 

U14 tüdrukud: 2008-2009  

U14 poisid: 2008-2009 

 

2km 

U16 tüdrukud: 2006-2007  

U16 poisid: 2006-2007  

U18 tüdrukud: 2005-2004 

Naised põhiklass: 2003-1987 

NV I: 1986 – 1977 

NV II:   1976 - ...... 

MV II:  1976 - ...... 



4km 

U18 poisid: 2005-2004 

Mehed põhiklass: 2003-1987 

MV I: 1986 – 1977 

 

Autasustamine  

1. Esikolmikusse jõudnud sportlasi autasustatakse medali ja diplomiga.  

Orienteeruvalt 12:30 

Registreerimine  

1. Eelregistreerimine lõpeb reedel, 22.oktoobril kell 16 google vormis: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1y7ZRdgcL4QNdrCqr2xh0pGiGBVeRsU2RKsnvObMJ

iB6vyw/viewform 

või e-postiga helen@joud.ee. 

 

Registreerimisel panna kirja ees ja perekonnanimi, sünniaeg ja olemasolul võistkonna nimi.  

2. Kohapeal registreerimine ja numbrite kätteandmine lõpeb kell 10:45.  

 

Osalustasu  

Osalustasu on täiskasvanutele 2 eurot eelregistreerimisel ja kohapeal 3 eurot.  

Noortel ja pensionäridel eelregistreerumisel osalustasu puudub, kohapeal registreerimisel on 

osalustasu 1 euro.  

COVID-19 INFO  

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutest, tuleb kõigil osalejatel, taustajõududel ja 

pealtvaatajatel (kes soovivad sissepääsu võistluskeskusesse, stardi-finiši alale ja pealtvaatajatele 

aedadega piiratud alale) esitada territooriumile sisenedes üks järgmistest tõenditest:  

1. COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend  

2. COVID-19 läbipõdemise tõend  

3. Kuni 72 tundi enne üritusele sisenemist teostatud PCR test (negatiivne)  

4. Kuni 48 tundi enne üritusele sisenemist teostatud antigeeni kiirtest (negatiivne)  

5. Alaealistel (alla 18 eluaasta) pole vaktsineerimispassi esitamine ega testimine nõutav.  

 

NB! Kohapeal testi tegemise võimalus puudub! 

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 

Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks. 

Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel 

eesmärkidel. 

 

 

 

Alutaguse Suusaklubi 

Ida-Virumaa Spordiliit 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1y7ZRdgcL4QNdrCqr2xh0pGiGBVeRsU2RKsnvObMJiB6vyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1y7ZRdgcL4QNdrCqr2xh0pGiGBVeRsU2RKsnvObMJiB6vyw/viewform

