
Tartu Maastikujooksusarja 2. etapp  

Vooremäe Suusakeskus 

 
 

Toimumiskoht 

 
Vooremäe Suusakeskus 

 

Võistluskeskuse ning parkimise asukoht: 

https://drive.google.com/open?id=1UYppXLnnPfTmML7YNpxfKFo-

IWnCDJLh&usp=sharing 

 

 

Toimumisaeg 

 

23. oktoobril (teisipäeval)  

 

Start avatud kell 16-18.30. 

Ühisstart kõikidele soovijatele kell 18. 

 

Finiš suletakse kell 19.30. 

 

 

Registreerimine 

 

Registreerimine toimub ainult kohapeal ürituse sekretariaadis ja tasumine sularahas. 

 

Osalustasu vastu saate numbri, mis tuleb raja läbimise ajal seljas hoida. Selle abil toimub ajavõtt! 

 

Osalustasu ühe etapi kohta: 

 

Täiskasvanud - 5€ 

14-20-aastased (õpilased, üliõpilased) ja üle 60-aastased  - 3€ 

Nooremad kui 14-aastased - TASUTA 

 
! Soodustused lastega (õpilased) peredele kohapeal sularahas tasudes ! 

Ühe pere liikmetel arvestatakse kohapeal kõikide pereliikmete osalustasust 1€ maha. Näiteks ema ja 

15-aastane poeg tasuvad tavapärase 8€ asemel 6€. Kaks vanemat ja kaks last 12€ (tavapärase 16€ 

asemel). Pere arvestusse lähevad ka vanavanem + lapselaps. 

Lapsevanem saab enda osalustasust soodustust ka iga lapse pealt, kes on alla 14-aastane. 

Mida rohkem pereliikmeid maastikujooksule tuleb, seda soodsam :) 

 

 

Start-finiš 

 

Startida võib endale valitud ajal vahemikus kell 16-18.30 (nii nagu orienteerumispäevakutel) 

 

Numbri abil toimub ajavõtt nii stardis kui finišis. 

Kui numbrit seljas pole, siis pole meil ka kahjuks võimalik Teile hiljem raja läbimise aega öelda. 



 

Stardijoone ületades läheb aeg käima ja finišijoont ületades kinni. 

 

Finiš suletakse kell 19.30!  

Palume kõigil arvestada enda liikumiskiiruse ja raja pikkusega, et Te jõuaksite õigeks ajaks tagasi. 

Igat osalejat ootab finišis vedelikuvarude taastamiseks Värska Originaali vesi ja soe tee. 

 

 

Rajaskeemid 

 
Kaarti pole vaja rajale kaasa võtta. Tegemist on jooksuüritusega ja loomulikult võib rajal ka 

kõndida/kepikõndi teha :) 

 
NB! Soovitame kaasa võtta mingisuguse valgusallika.  

Lõunakeskuse Matkaspordi kauplusest saab Petzl'i pealampidelt allahindluse -20%, kui ütlete 

müüjale sõnad: Tartu Maastikujooksusari. 

 

Suusaradadel põleb valgustus, aga rajad kulgevad suures osas selliselt, et suusaradade valgustus kogu 

aeg ei aita. 
 
Värska Originaali raja ja sinise raja skeemid: 

 



Tulemused ja auhinnad 

 
Tulemused ilmuvad jooksvalt üritusel kohapeal paberkujul ning etapi lõppedes internetis 

Orienteerumisklubi Ilves leheküljel: www.okilves.ee 

 
Maastikujooksusarjal on 5 erinevat vanusegruppi nii naistel kui meestel: 

M/N13  - sinine rada (sündinud 2005 ja hiljem) 

M/N17 - sinine rada (sündinud 2001 ja hiljem) 

M/N - Värska Originaali rada (kõik soovijad) 

M/N45 - Värska Originaali rada (sündinud 1973 ja varem) 

M/N55+ - sinine rada (sündinud 1963 ja varem) 

 

Punktiarvestus iga etapi kohta: 

1. koht - 100p 

2. koht - 80p 

3. koht - 70p 

4. koht - 60p 

5. koht - 50p 

6. koht - 49p, iga järgnev koht annab 1p vähem. 

 

Igas vanuseklassis saavad punkte 54 parimat. 

Võrdsete koondpunktisummade puhul arvestatakse viimase etapi tulemust. 

 

Auhinnad jagatakse kolme etappi koondarvestuses iga vanuseklassi kolmele paremale. 

Auhinnad panevad välja Maastikujooksusarja toetajad: Värska Vesi ning T-style. 

 

Vanuseklassides M/N13, M/N17 ja M/N55+ toimub arvestus sinisel ehk lühikesel rajal. 

 

 

Üldine lisainfo: 

 
Jalanõude valiku osas soovitame sügavama mustriga maastikujooksujalanõusid, kuid vastavalt 

tempole saab ka tavalise tossuga hakkama.  

Lihtsalt tuleb ise ettevaatlik olla! 

 

Rajad kulgevad erineva pinnasega teedel, teeradadel. Rajal on mõnes kohas ka juurikaid näha nagu 

ühele maastikujooksule ikka kohane. Ehk tuleb valida sobilik liikumiskiirus vastavalt enda oskustele. 

 

Vooremäe etapil saab mõlemal rajal Eesti kohta korraliku arvu vertikaalseid tõusumeetreid. Samas ei 

ole need ka ekstreemsed numbrid, vaid sellised, mis panevad veidikene pingutama ning tekitavad 

finišijoone ületamisel hea tunde :) 

 

 

Tule ja naudi sügisest loodust! 

 

 

Tartu Maastikujooksusarja korraldab: 

Orienteerumisklubi Ilves MTÜ 

Peakorraldaja: Kenny Kivikas, kenny.kivikas@hotmail.com, +372 5197 2942 


