VÕISTLUSJUHEND - TrailHunt Vooremäe1000
EESMÄRK
Panna proovile oma vastupidavus ja tahtejõud ilmselt Eesti raskeima profiiliga jooksurajal.
Aidata kaasa maastikujooksu (trailrunning) populariseerimisele Eestis. Tutvustada Vooremäed
kui huvitavat ja mitmekülgse maastikuga paika sportimiseks.
AEG JA KOHT
Võistlus toimub laupäeval, 17. oktoobril, alguse ja lõpuga Vooremäe terviseradade parklas.
Ajakava:
Võistlusnädala algul ilmub täpsustav lisainfo võistluse korralduse kohta!
AJAKAVA:
09.00 Võistluskeskuse avamine. Algab stardimaterjalide kätteandmine
10:00 Võistluste start 42.2+ km, 32km ja 16km radadele
10.15 Lastejooksud
11.00 Võistluse start 6km rajale
12:00 Orienteeruvalt 16 km ja 6 km autasustamine
13:30 Orienteeruvalt 32 km autasustamine
15.00 Orienteeruvalt 42.2 km autasustamine
18.00 Finiš suletakse

DISTANTSID JA RADA
1. TrailHunt (edaspidi TH) Vooremäe1000 põhidistants on 42.2+ km ja vertikaalset tõusu
kogu distantsi läbimisel ~ 1300 m. Võistlus toimub ~ 16 km ringil, mida tuleb läbida 2,5
korda. Täpne ringi pikkus sõltub oludest metsas. Kõikidel vähemalt ühe ringi läbinutel
fikseeritakse aeg ja koht lõpuprotokollis.
2. Teine põhidistants on orienteeruvalt ~32 km ja vertikaalset tõusu kogu distantsi läbimisel
~ 1000 m. Võistlus toimub ~ 16 km ringil, mida tuleb läbida 2 korda. Täpne ringi pikkus

sõltub oludest metsas. Kõikidel vähemalt ühe ringi läbinutel fikseeritakse aeg ja koht
lõpuprotokollis.
3. Kolmas distants on ~16 km, mida joostakse ühel ringil. Sellel distantsil toimub ka matk.
4. Neljas distants on ~6 km, mida joostakse põhidistantsi ringil, kuid lõikab ühest kohast 10
km pikkuse pauna välja.
5. Tasuta lastejooksud toimuvad kolmes vanusegrupis
Kuni 6aastased 400m rada, 6-10aastased 800m rada ja 10-14aastased 1.3 km rada
TH Vooremäe 1000 rada läbib osaliselt Vooremäe tähistatud terviseradasid, suurt osa nõlvadel
looklevaid metsaradu (osaliselt nn suusatajate imitatsioonirajad), metsateid ning ka teisi
väiksemaid radu. Rada on kohati järsk ja tehniline. Tõusudel ja laskumistel tuleb olla ettevaatlik,
kuna mitmed rajalõigud on kaetud juurikatega. Soovitame kanda häid maastikujalanõusid (hea
mustri ja nakkuvusega). Tegemist ei ole linnajooksuga ja korraldaja annab endast kõik, et
muuta rajamärgistus kõikidele osavõtjatele üheselt ja hästi märgatavaks.
VÕISTLUSKLASSID JA MATK
Võistlusklasse on kõikidel distantsidel kaks - mehed ja naised. Matkajate klass - üheringiline
jalgsimatk (16 km) ilma ajavõtuta. Lõpetajad kantakse protokolli tähestikulises järjekorras.
REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD
Osavõtjate
registreerimine
toimub
Internetis
aadressil
http://register.sk100.ee/Register?eventId=2090. Võistleja loetakse registreerinuks kui on
laekunud registreerimistasu. Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardipaigas.
Registreerimine võistluspäeval lõpeb pool tundi enne vastava distantsi starti.
Registreerida on võimalik ka SportID kaudu. Selleks tuleb võistleja register.sk100.ee
registreerimiskeskkonnas registreerida http://register.sk100.ee/Register?eventId=2090, kuid
mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada antud ürituse pilet SportID keskkonnas.
SportID link: https://sportid.ee/event/3356
Lastejooksud on tasuta ja registreerimine toimub kohapeal!
Voorud

Osavõtutasu

I voor ( kuni 30. september (k.a))

42.2km - 25€
32km - 20€
16km - 10€
6km - 8€
Matk - 8€

II voor (1. oktoober - 12. oktoober(k.a))

42.2km - 30€
32km - 25€
16km - 15€
6km - 10€

Matk - 10€
III voor (13. oktoober - 17. oktoober ( kohapeal))

42.2km - 40€
32km - 35€
16km - 25€
6km - 15€
Matk - 15€

Osavõtutasu sisaldab
Tähistatud rada ja mõnusat maastikku, lõpetajamedalit, rinnanumbrit, ajavõttu ja tulemust
lõpuprotokollis, pakihoidu, vajadusel meditsiinilist abi, rajal rikkalikku toitlustust ning joogipunkti,
finišis toitlustust ning parimate autasustamist.
Pakihoid
Üleriided ja kotid saab jätta pakihoidu kogu võistluse ajaks. Kotid märgistatakse kleepsuga
vastavalt osaleja võistlusnumbrile.
Ajavõtt ja võistlusnumber
Korraldaja antud võistlusnumber peab olema nähtav kogu võistluste aja. Ajavõtt toimub SI AIR
elektroonilise märkevahendiga.
AUTASUSTAMINE
Võistluse autasustamine toimub orienteeruvalt 30 min pärast esikolmiku lõpetamist.
Autasustatakse võistlusklasside 3 parimat toetajate ja korraldaja poolt välja pandud
auhindadega. 6 km distantsil autasustakse ainult parimat meest ja parimat naist.
Kõikidele kahe ringi läbijatele sertifikaat 1000 tõusumeetri läbimisest Vooremäel.
MUUD TINGIMUSED
● Kõik osalejad osalevad TH Vooremäe 1000-l omal riisikol. Meditsiinilist abi on võimalik
saada stardi-finiši alal kvalifitseeritud meditsiinitöötajalt.
● Lubatud on kasutada matka- või suusakeppe.
● Rajal on üks toitlustuspunkt, mis asub Vooremäe tipus. Rada läbib ühe ~16 km ringi
jooksul Vooremäe tippu neli korda. Toitlustuspunktis on saadaval erinevaid jooke ning
sööke (grillvorstid, leib, rosinad, banaanid, kummikommid jne).
● Rada on tähistatud lintide ja suunanooltega. Osavõtjad peavad liikuma ainult mööda
korraldajate poolt tähistatud võistlusrada. Rajamärgistuse tahtliku eiramise korral
võistleja diskvalifitseeritakse.
● Osalejatel on soovitatav rajale kaasa võtta mobiiltelefon, millega on korraldajatega
võimalus ühendust võtta õnnetuse või muu erakorralise vajaduse korral.
● Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Prügi rajale
viskamine on rangelt keelatud. Tahtlikud looduse reostajad diskvalifitseeritakse.

Korraldaja õigused:
●
●
●
●
●
●
●

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei läbi kogu rada ning
kes ei järgi võistlusjuhendit.
Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja
videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
Ürituse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure)
osavõtumaksu ei tagastata.
Registreerinu mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.
Korraldaja lähtub juhendist, kuid võib teha jooksvaid muudatusi, võistluse parema ja
ohutu läbiviimise nimel.

Korraldaja:
MTÜ Seiklushunt
info @ seiklushunt.ee
+372 5821 1203

