
 
 

PÜSSI SEERIAJOOKS 40. HOOAEG 
JUHEND 2021. a.  

 
1. EESMÄRK 

1.1 Harrastusspordi arendamine ning populariseerimine Lüganuse vallas ja Ida-Viru maakonnas. 

1.2 Nii tegevsportlastele kui ka liikumisharrastusega tegelevatele inimestele võistlusvõimaluse andmine. 

 

2. KALENDERPLAAN  
 

2.1. Püssi Seeriajooksu 40. hooaja Väljakutse     23. aprill – 23. august Igas vanuses jooksja – 40km! 
              
         Tillu         L            K             Pikk 
2.2. Juubeli võistlusstart PÜSSI JOOKS       17. september 0,2km     1,0 km      3,0km     5 km  
               (Distantsid on orienteeruvad) 
 
3. PÜSSI SEERIAJOOKSU 40. HOOAJA VÄLJAKUTSE  

3.1. ÜLDINFO 

3.1.1 Püssi Seeriajooksu 40. hooaja VÄLJAKUTSE igas vanuses jooksjale on virtuaalne harrastusliikumise 
ettevõtmine, mille eesmärgiks on osavõtjal läbida 40 km ajavahemikul 23.04 - 23.08.2021 endale sobival 
ajal ja kohas joostes või kõndides; eelkooliealised ja kuni 10.a. (k.a.) võivad lisaks jooksmisele, kõndimisele 
rakendada ka rattasõitu/rulluisutamist/rulatamist. 
 

3.1.2. Osavõtt on kõigile tasuta 

3.1.3. Registreerimine kuni 23. juunini aadressil: www.lyganuse.ee/spordiuritused.  

3.2. TEHNILISED TINGIMUSED 

3.2.1. Eelkooliealiste ja kuni 10 a. (k.a.) lastel distantsi läbimisel distantsilised ja ajalised piirangud 
puuduvad ning liikuda võib ka jalgrattaga, rulluiskudega, rulaga. 
 

3.2.2. 11.a. – 17.a. noored läbivad ajavõtuga 40 km joostes või kõndides endale sobival ajal järgnevalt: 
 

1) Püssi seeriajooksu 6 etapi kohaselt: 6 x 3 km = 18 km  PS! Ületades etappide arvestuse 
jooksus 3 km-t, ümardatakse joostud distants 3 km-le, alla 3 km jookse etapi arvestusse ei 
arvestata. 
2) ülejäänud 22 km saab jagada endale sobiva pikkusega distantsideks.  

 

3.3.3. Alates 18. eluaastast läbivad ajavõtuga 40 km joostes või kõndides endale sobival ajal järgnevalt: 
 

1) Püssi seeriajooksu 6 etapi kohaselt: 6 x 5 km = 30 km PS! Ületades etappide arvestuse 
jooksus 5 km-t, ümardatakse joostud distants 5 km-le, alla 5 km jookse etapi arvestusse ei 
arvestata. 
2) ülejäänud 10 km saab jagada endale sobiva pikkusega distantsideks.  

 
 

3.3.4. Kõikidel vanusegruppidel tuleb ajavõttu (v.a. eelkooliealised ja kuni 10.a.) ja distantsi läbimist 
(kõikidel) mõõta oma GPSiga, kellaga või telefonirakendusega (Endomondo, vms).   
 
3.3.5. Läbitud distantsi ekraanitõmmis või link oma tulemusega tuleb saata võistluse 
korraldajatele aadressile pyssiseeriajooks@gmail.com. Alates 11 eluaastast osalejad lisavad tulemusi 
edastades igakord juurde, millisesse arvestusse jooks läheb – kas etappide või enda valitud vaba distantsi 
arvestusse.  
 
3.3.6. Kõikide osavõtjate tulemused kantakse vähemalt korra nädalas (iga nädala reede) avalikku 
arvestustabelisse, mis on leitav aadressilt: www.lyganuse.ee/spordiuritused.  

 

3.3. AUHINNAD 

3.3.1. Kõik 40 km läbinud osalejad saavad medali, diplomi ja meene.  

http://www.lyganuse.ee/spordiuritused
mailto:pyssiseeriajooks@gmail.com
http://www.lyganuse.ee/spordiuritused


 

3.3.2. Igas vanusegrupis ja kõigi 40 km läbinud osalejate vahel loositakse välja erinevaid auhindasid.  
 

3.3.3. Medal, diplom ja meene antakse osalejatele kätte 17. septembril Juubeli võistlusstardi registreerimise 
ajal võistlusstaabis – Lüganuse Kultuurikeskuse Püssi Kultuurimajas. 
 
3.3.4. Eriauhindade loosimine kõikide toimub 17. septembril Juubeli võistlusstardi võistluse autasustamisel 
võistlusstaabis - Lüganuse Kultuurikeskuse Püssi Kultuurimajas. 
 
3.3.5. Välja võtmata medal, diplom, meene ja/või loositud auhinda on võimalik kätte saada alates 20.09 -
01.10.2020 Lüganuse Vallavalitsusest (Keskpuiestee 20, Kiviõli) või erandjuhul kokkuleppel Püssi 
Seeriajooksu korraldajatega.  
 
 
4. JUUBELI VÕISTLUSSTART -  PÜSSI JOOKS  
4.1. VANUSEGRUPID 
4.1.1. Tillujooks 

Eelkooliealised poisid ja tüdrukud. Tillujooksu distants ei ole ajavõtuga ning auhindasid eraldi ei jagata.  

4.1.2. Lühike distants 

TP – 8    2013+    TP – 10  2011 – 2012 

4.1.3. Keskmine distants 

TP-12  2009 – 2010    

 TP-14  2007 – 2008   

 D-17  2004 – 2006    

 D18  1992 – 2003    

D30 1982 – 1991     

D40 1970 – 1981     

D50+  1971.a. ja varem sündinud    

H60+  1961.a. ja varem sündinud

4.1.4. Pikk distants 

H-17  2004 – 2006   

 H18  1992 – 2003   

  

H30  1982 – 1991     

H40 1972 – 1981     

H50  1962 – 1971

4.2. ÜLDINFO JA AJAKAVA 

4.2.1. Püssi seeriajooksu juubeli võistlusstardi PÜSSI JOOKS osavõtt on tasuta.  

4.2.2. Eelregistreerimine avatakse 23.08.2021 aadressil: www.lyganuse.ee/sporiduritused. 
Eelregistreerimine lõpeb 15. septembril kell 23:59. 
 

4.2.3. Võistluspäeval registreerimine algab 1 tund enne võistlust ning lõpeb 30 min enne vastava stardi 
algust. 
 

4.2.4. Juubeli võistlustardi PÜSSI JOOKS ajakava: 
 

17:30 Registreerimise algus  
18:30 – Tillujooks 

18:45 – Lühike distants 

19:00 – Keskmine distantsi 
19:05 – Pikk distants 

 

4.3. VÕISTLUSRADA 

4.3.1. Distantside täpsemad pikkused avalikustatakse registreerimise avamisel (23.08.2021) 

4.3.2. Tillujooks toimub maastikul. 

4.3.3. Lühikese ja keskmise distantsi rada kulgeb asula sisesel asfaltteel. Võib esineda kruusatee lõike.  

4.3.4. Pikk distants kulgeb asfaltkattega asula kui ka asulavälisel teel. Võib esineda kruusatee lõike. 

4.3.5. Tulenevalt ilmastikutingimustest hinnatakse võistluspäeval kõikide distantside raja olukorda ning 
vajadusel tehakse korrektuure, mis võivad distantside pikkust mõjutada. 

http://www.lyganuse.ee/sporiduritused


 

4.4. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 

4.4.1. Võistlusel reastatakse võistlejad vastavalt saavutatud ajale oma vanusegruppides pingeritta. 

4.4.2. Tillujooks ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, kuid osalejad saavad nime protokolli. 

 
 

4.5. AUTASUSTAMINE 

4.5.1. Iga distantsi läbinud võistleja saab vimpli. 

4.5.2. Tillujooksu ja lühikese distantsil ning keskmisel distantsil noorte klasside TP-12, TP-14, TP-17 

osalejad saavad vimpli, medali ja suu magusaks. 

4.5.3. Lühikese, keskmise ja pika distantside vanusegruppide esikolmikut autasustatakse medali ja 

diplomiga. I koht on auhinnaline, II ja III kohta tänatakse meenega.  

4.5.4. Korraldajal on õigus välja panna eriauhindu. 

4.5.5. Juubeli võistlustardi PÜSSI JOOKS autasustamine toimub kohapeal pärast võistlus tulemuste välja 
selgitamist võistlusstaabis – Lüganuse Kultuurikeskuse Püssi Kultuurimajas.  
 

5. KORRALDAJA 

5.1. Püssi Seeriajooksu 40. hooaega korraldab ja viib läbi Lüganuse Vallavalitsus. 

5.2. Kontaktisik Riia Tallerman, tel.58188725, e-post riia.tallerman@lyganuse.ee 

 

6. ÜLDIST 

6.1. Info www.lyganuse.ee, www.sportiv.ee 

 

7. MUUD KÜSIMUSED 

7.1 Kõik võistluste juhendis määratlemata lahendab võistluste korraldustoimkond. 

http://www.lyganuse.ee/
http://www.sportiv.ee/

