Carglass heategevusliku Spordipäeva juhend
• Korraldus
Carglass heategevuslik Spordipäev (edaspidi Spordipäev) toimub laupäeval, 26.septembril 2020.
Spordipäeva korraldab Windrox OÜ.
• Stardi- ja finišikorraldus
Stardi-finišipaik asub Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.
• Distantsid:
18 km jalgratta distants maastikul: Ühisstart kl 10:00. Rajal on 1 joogipunkt.
21 km jooks: Ühisstart kl 11.00. Rajal on 2 joogipunkti.
10 km jooks: Ühisstart kell 11.30. Rajal on 1 joogipunkt.
5 km jooks/matk: Ühisstart kl 12:00
Finiš suletakse kell 14.00
5 km jooks/matk ei ole võistlus ja paremusjärjestus ei selgitata ning eraldi autasustamist ei toimu.
21 ja 10 km raja võib samuti läbida joostes, käies või kepikõndi harrastades.
Rada kulgeb suures osas Põhja-Kõrvemaa Maastikukaitseala jalgradadel ja metsateedel. Rada on
tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluse korraldajate märguandeid.
• Stardigrupid
Stardigruppe ei moodustata, võistlejad valivad koha stardikoridoris vastavalt oma sõidu- ja/või
jooksutempole.
• Osavõtjad
21 ja 10 km rajal võivad osaleda kõik jooksusõbrad, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi
läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka alaealisi osavõtjaid lapsevanema ja/või treeneri loal.
Jooksust osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel lapsevanema või hooldaja vastutusel).
Korraldajad soovitavad enne registreerumist läbida tervisekontrolli, et arst kinnitaks võimekust vastav
distants läbida.
• Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toimub internetis. Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet.
Osaleja nimi lisatakse osalejate nimekirja pärast osavõtumaksu tasumist või pärast tasuta osaluse
registreerimist. Osavõtumaksu saab tasuda pangalingi kaudu.
Registreerimine internetis lõpeb kolmapäeval, 23.september kell 12.00.
Registreerida on võimalik ka võistluspäeval kohapeal alates kella 9:00st.
Igale distantsile registreerimine lõpeb 10 minutit enne vastava distantsi starti.

• Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimine on võimalik võistluspäeva hommikul 9:40-ni.
• Osavõtutasud
Iga distantsi läbimiseks osavõtutasu on 10 EUR. Kogu osavõtu tasu kannab korraldaja heategevuseks.
Võistluste ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel võistlusel
osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.
• Stardimaterjalid
Stardimaterjalide hulka kuulub stardinumber (ajavõtukiip). Stardimaterjalide väljastamine toimub
võistluspäeval stardipaigas kuni startide alguseni.
Starti lubatakse ainult vastava distantsi stardinumbriga võistlejad. Stardinumber peab olema nähtav
kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult
selle all registreeritud osaleja.
• Vanuseklassid
Vanuseklasse võistlustel ei ole. Eraldi toimub naiste ja meeste arvestus.
• Ajavõtt ja tulemused
Ajavõtt teostatakse kõikidel distantsidel ja toimub ajavõtukiibiga numbri tagaküljel. Finišiprotokollis
tuuakse välja võistleja koht. Tulemused avaldatakse jooksvalt võistluskeskuses ja Championchip.ee
kodulehel.
• Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on vajadusel tagatud kogu raja ulatuses. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail
teatada sellest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile, korraldamisega
seotud inimestele või hädaabinumbril 112.
• Katkestamine
Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui nad peavad seda
vajalikuks.
• Diskvalifitseerimine
Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab
kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.
• Autasustamine
Kõikidel võistlusdistantside esimesele kohale (nii meeste, kui naiste arvestuses) on rahaline auhind 100
EUR, teisel ja kolmandal kohal on esemeline auhind. Kõigi osalejate vahel loositakse välja 10
loosiauhinda.
• Foto ja video
Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid ja videoid.
• Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste sekretariaati.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korraldaja.
• Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, stardinumber, jook TP-des, toitlustus finišis, arstiabi, katkestajate
transport finišisse, elektrooniline ajavõtmine ja nimi lõpuprotokollis.

