Seiklushundi Jõulujooks 2019
Eesmärk:
Heategevus - kõik põhijooksust osavõtjad annavad oma panuse heategevusse!
Propageerida sportlikku eluviisi ja pakkuda spordielamusi igas vanuses harrastajale.
Tuua rohkem lapsi ja noori spordi juurde.
Võistluskorraldus:
Seiklushundi jõulujooksu puhul on tegemist individuaalse seiklusliku
orienteerumisjooksuga, kus lisaks tavapärasele punktide läbimisele on lisatud kaardile
seikluslikke elemente. Rajal võib esineda näiteks mikro-orienteerumist,
sise-orienteerumist, reljeefikaarti, peegelkaarti jne. Kontrollpunkte läbitakse vastavalt
kaardile märgitud järjekorras, võib esineda valikorienteerumist. Täpsem info
võistlusnädala algul.
Rajameistriks on Uku-Laur Tali.
Aeg:
Seiklushundi Jõulujooks toimub pühapäeval, 15.detsembril 2019
Asukoht:
Tartu, võistluskeskus asub Tartu Raekoja platsil.
Ajakava:
2. detsember lõpeb esimene registreerimisvoor
10. detsember: Ilmub täpsustav lisainfo võistluse kohta
13. detsember: 23:59 lõpeb eelregistreerimine.

15.detsember, võistluspäev:
10:00 Sekretariaadi avamine
10:00 - 14:00 start avatud mudilaste rajale (ca 1km)
11:20 Võistluseelne instruktaaž stardis
11:30 Ühisstart lühirajale
11:40 Ühisstart pikale rajale
Võistlusrajad:
Pika raja pikkus on ligikaudu 14km linnulennult.
Lühikese raja raja pikkus on ligikaudu 7km linnulennult.
Täpsed pikkused avaldatakse võistlusnädala algul ilmuvas lisainfos.
Registreerimine:
Registreerimine Seiklushundi Jõulujooksu põhijooksule toimub registreerimislehel:
(Avatakse peagi!)
Eraldi makstes:
Konto number EE472200221061466747 Swedbank
Selgitus: Võistleja nimi/Seiklushundi Jõulujooks

Osavõtutasud:
Mudilastele on osavõtt tasuta.
Osavõtutasud on määratud vastavalt voorule. Osavõtt toimub omal riisikol.
SPORTident (SI-kaart) märkevahendi rent – 2 EUR inimese kohta
(mudilastel/eelkooliealistel ja õpilastel tasuta).
I voor (kuni 2.dets (k.a))

II voor (3.dets-13.dets(k.a))

Pikk rada

15 €

20 €

Lühike rada

10 €

15 €

Osavõtutasu sisse kuulub heategevuslik annetus, seikluslik rada, ajavõtt ja tulemus
lõpuprotokollis. Kõiki lõpetajaid ootab finišis soe tee, piparkoogid.

Heategevus:
Iga osaleja osavõtutasust läheb 10€ heategevuseks. Seiklushundi Jõulujooksuga toetame
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, täpsemalt enneaegselt sündinud lapsi.
Ajavõtt ja rinnanumber:
Aega võetakse SI pulgaga, rinnanumbreid ei ole.
Pärast võistlust:
Kõiki osalejaid ootab finišis soe tee ja piparkoogid.
Autasustamine:
Üritusel on eelkõige heategevuslik eesmärk, seega parimaid ei autasustata. Küll
loositakse kõikide osalejate vahel loosiauhindu Seiklushundi ja ürituse toetajate poolt!
Korraldaja õigused:
Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse
juhendit või võistlusreegleid.
Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja
videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.
Ürituse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure)
osavõtumaksu ei tagastata.
Registreerunu mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
Korraldaja:
MTÜ Seiklushunt
info[ät]seiklushunt.ee
+372 58 21 12 03

