43. Jaanijooks ümber Karksi-Nuia paisjärve
VIRTUAALJOOKSU JUHEND
1. EESMÄRGID
- Populariseerida tervisejooksu.
- Väärtustada kaunist loodust ja tähistada suvist pööripäeva.
- Jaanijooksu traditsiooni järjepidevuse hoidmine.
- Jaanijooksu osaluskordade tagamine
2. KORRALDAJAD
- Mulgi vald
- Karksi-Nuia Spordikool
- MTÜ Karksi Sport
- Sponsorid
- Võistluste ametlik kodulehekülg : mulgivald.ee/jaanijooks
- Võistluse läbiviimise koduleht sport.karksi.ee
3. VIRTUAALVÕISTLUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT
- Jooksu periood 16.06.2020 kuni Jaanilaupäev 23.06. 2020 kella 23:59:59-ni
- Jooksmiseks on kaks võimalust:
a) korraldajate poolt maha märgitud rajal ümber Karksi-Nuia paisjärve;
b) osaleja enda poolt valitud kohas, kus tohib joosta.
4. JOOKSU KORRALDUS
- Osalejad jooksevad individuaalselt, kas ümber Karksi-Nuia paisjärve tähistatud rajal algusega stardist
ja lõpetades finišis või vabalt valitud kohas üle maailma.
- Joosta/ kõndida saab perioodil 16.06.2020 – 23.06.2020 kella 23:59:59-ni.
- Eelnevalt tuleb jooksule registreerida, mille järel saabub automaatselt osaleja e-mailile personaalne
link, kuhu osavõtja märgib tulemuse (aja).
- Tulemus kajastub automaatselt protokollis (Live tulemused http://sport.karksi.ee).
- Võimalusel lisa jooksust nutiseadme greenshot/pilt või lihtsalt pilt enda jooksust tulemuse märkimise
lehele (kindlasti on vajalik karika saamiseks).
- Tulemuste märkimise lehele lisa ka kommentaar või emotsioon oma jooksust.
- Kepikõndi saab läbida kas ümber Karksi-Nuia paisjärve või vabalt valitud kohas.
- Lastejooksu võib läbida vabalt valitud kohas.
- Osaluskorra saavad kirja, kõik kes on osalenud ükskõik millisel distantsil ja edastanud tulemuse koos
seda tõestava pildiga.

5. DISTANTSID
- Põhijooks 4,6km ümber Karksi-Nuia paisjärve.
- Virtuaaljooks 4,6km vabalt valitud kohas.
- Kepikõnd 4,6km ümber Karksi-Nuia paisjärve või vabalt valitud kohas.
- Lastejooks 500m vabalt valitud kohas.
6. VANUSEKLASSID
JOOKSU VANUSEKLASSID
•

1970 ja varem.

MV II / NV II

•

1971-1980

MV I / NV I

•

1981-2001

M

/

•

2002-2003

P18

/ T18

•

2004-2005

P16

/ T16

•

2006-2007

P14

/ T14

•

2008 ja nooremad

P12

/ T12

N

KEPIKÕND VANUSEKLASSID
•

Kõik vanused

M / N

LASTEJOOKSU VANUSEKLASSID
•

2016 ja noorem

P-4 / T-4

•

2014-2015

P5-6 / T5-6

•

2012-2013

P7-8 / T7-8

•

2010-2011

P9-10 / T9-10

7. REGISTREERIMINE
- Jooksule registreerimine toimub internetis mulgivald.ee/jaanijooks või sport.karksi.ee
- Jooksule saab registreerida kuni 23.06.2020 kell 22.00
- Registreerimisel tuleb osavõtja e-mailile tulemuse edastamise link
8. OSAVÕTUTASUD
Õpilased kuni 2002

2€

Täiskasvanud

5€

Lastejooks

TASUTA

Osavõtumaks tasuda MTÜ Karksi Sport a/a EE861010220259462227
Osaleja eemaldatakse protokollist, kui osavõtumaks pole tasutud hiljemalt 25.06.2020 kell 17.00

9. AUTASUSTAMINE
- Põhijooksu 4,4km ümber Karksi-Nuia paisjärve vanuseklasside võitjatele karikas (protokollis peab
kajastuma screenshot/pilt jooksust).
- Põhijooksu 4,4km ümber Karksi-Nuia paisjärve Mulgi valla kõige kiiremale mehele ja naisele karikas.
(protokollis peab kajastuma screenshot/pilt jooksust ja elukohaks märgitud Mulgi valla asula)
- Kõikidele osalejatele virtuaalne number ja diplom. Number genereerub osalejale registreerimise
järjekorras. Diplom on kättesaadav alates 25.06.2020 kell 17.00
- Põhijooksu 4,4km ümber Karksi-Nuia paisjärve loositakse 2 x 50€ RADEMAR kinkekaart
- Virtuaaljooks 4,4km vabalt valitud kohas osalejate vahel loositakse 1 x 30€ RADEMAR kinkekaart
- Jooksust 15. ja 25. korda osavõtnutele nimeline karikas.
- Lastejooksu iga vanuseklassi võitjale medal (protokollis vajalik tõestuspilt jooksust).
- Kõikide kepikõndijate vahel loositakse välja üks sponsorite poolt välja pandud auhind
- Kõikide lastejooksus osalejate vahel loositakse välja sponsorite poolt välja pandud auhinnad.
- Kõikide jooksjate ja kepikõndijate vahel loositakse välja sponsorite poolt välja pandud auhinnad.
- Loosimine toimub 25.06.2020 alates kell 17.00
- Karikate ja loosiauhindade kättesaamiseks võetakse osalejatega ühendust
- Kui korraldajad eeldavad, et osalejad läbivad distantsi ausalt, siis loosimine toimub samuti aususe
printsiibil

10. OSAVÕTJA VASTUTUS
- Osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi ja jooksu turvalise läbimise eest ise.
- Eeldame, et osaleja läbib distantsi ausalt, ega kasuta ebaausaid võtteid (Sõit rattal jne).
- TÄHTIS POLE VÕIT, VAID OSAVÕTT

12. KONTAKT JA INFO
- Dmitri Orav (Mulgi vald) dmitri.orav@mulgivald.ee ; 53541585 - sponsorid, reklaam, info
- Leo Liiber (Karksi-Nuia Spordikool) leo.liiber@mail.ee, 51911930 - korralduslikud küsimused
- Jaak Israel; (MTÜ Karksi Sport) karksisport@gmail.com ; 55698844 – registreerimine ja ajavõtt
- Protestid ja küsimused lahendatakse jooksvalt võistluste käigus.

KOHTUMISENI VIRTUAALSES STARDIS!

