
7. Vägilase Jooks Lähte 2021 

 

Vägilase Jooksu sari 2021, Lähte etapp 

 

Aeg: 

Vägilase Jooks Lähte toimub pühapäeval, 1. augustil 2021. aastal. 

 

Asukoht: 

Võistluskeskus asub Lähte spordihoone juures, Tartumaal. 

Google Maps link. 

 

Ajakava: 

Võistlusnädala algul ilmub täpsustav lisainfo võistluse kohta! 

10:00 Algab stardimaterjalide kätteandmine ja lastejooksudele registreerimine 

11:00 Lastejooksud 1. vanusegrupp – kuni 6a (k.a). ~300m 

11.10 Lastejooksud 2. vanusegrupp – kuni 10a (k.a) ~650m 

11.20 Lastejooksud 3. vanusegrupp – kuni 14a (k.a) ~1km 

11:40 Lühijooksu 1. start (numbrid 500-600) 

11:50 Lühijooksu 2. start (numbrid 601+) 

12:00 Põhijooksu 1. start (numbrid 1-75) 

12:10 Põhijooksu 2. start (numbrid 76-150) 

12:20 Põhijooksu 3. start (numbrid 151-225) 

12:30 Põhijooksu 4. start (numbrid 226-300) 

12:40 Põhijooksu 5. start (numbrid 301-375) 

12:50 Põhijooksu 6. start (numbrid 376-450) 

13:00 Põhijooksu 7. start (numbrid 451+), vajadusel ka rohkem stardigruppe 

14:00 Orienteeruvalt autasustamine 

 

Distantsid ja rajad: 

Lühijooksu raja pikkus on ligikaudu 4 km. Põhijooksu raja pikkus on ligikaudu 8             

km. 

Rada koosneb nii looduslikest kui ka tehistakistustest (plankseinad, ronimistorud,         

roomamine, kraavide ületus, heinapallid, ujuvad alused vees, karjäärinõlvad,        

liivakottide tassimine jne). Põhijooksu rajal on üle 30 takistuse (sh üle 20            

tehistakistuse), lühijooksu rajal on vähemalt 15 takistust.  

Rada on märgistatud lintidega, nooltega ja rajaturvajatega. 

NB! Võistlusel on keelatud naeltega jalanõud, et säilitada takistuste hea seisukord ja            

kasutusmugavus kõikidele osavõtjatele. 

https://www.google.ee/maps/@58.4958082,26.6865163,16.95z?hl=en
https://www.google.ee/maps/@58.4958082,26.6865163,16.95z?hl=en


 

Võistlusklassid: 

 

Võistkondlik arvestus: 

Võistkondlikku arvestust peetakse eraldi nii lühijooksul kui ka põhijooksul. 

Võistkonna suurus on 3 kuni 5 liiget. Iga võistkonna kolme kiirema liikme ajad             

liidetakse ning selle tulemusena toimub ka parimate autasustamine. 

NB! Enne võistkonna registreerimist jälgi, et kõik liikmed oleksid registreerunud ka           

võistlusele individuaalselt registeerimiskeskkonnas!  

Võistkonna registreerimine siin! 

 

Registreerimine: 

Registreerimine Vägilase Jooksule toimub registreerimislehel: Vajuta siia! 

Rekvisiidid: EE472200221061466747 Swedbank, MTÜ Seiklushunt. 

Selgitusse märkida Võistleja nimi/Vägilase Jooks Lähte (näiteks Muda Mees/Vägilase         

Jooks Lähte). 

Võimalik on registreerida ka SportID kaudu. Selleks tuleb võistleja Vägilase Jooksu           

registreerimiskeskkonnas registreerida, kuid mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada        

antud ürituse pilet SportID keskkonnas. 

SportID link: 

 

 

 

Võistlusklass Tingimus 

NJ Põhijooks naised juuniorid, sünniaasta 2001 ja hiljem 

MJ Põhijooks mehed juuniorid, sünniaasta 2001 ja hiljem 

N Põhijooks naised 

M Põhijooks mehed 

N45+ Põhijooks naised, sünniaasta 1976 ja varem 

M45+ Põhijooks mehed, sünniaasta 1976 ja varem 

N-lühi Lühijooks naised 

M-lühi Lühijooks mehed 



Osavõtutasud: 

Osavõtutasud on määratud vastavalt registreerimisvoorule. Osavõtt toimub omal        

riisikol. 

Võimalik on registreerida ka korraga tervele sarjale! 
 

 

 

*30% soodustusega osavõtutasud noortele alla 20 a. (k.a) kasutades sooduskoodi          

SHNOOR ja seenioridele alates 60 a. (k.a) kasutades sooduskoodi SHSEENIOR. 

 

Osavõtutasu sisaldab väljakutsuvat ja emotsiooniderohket takistusrada, uhket       

lõpetajamedalit, rinnanumbrit, ajavõttu, tulemust lõpuprotokollis ja elektroonilist       

diplomit, toitlustust ja lõpujooki, pesemisvõimalust, joogipunkte rajal ja meditsiinilist         

abi terve võistluspäeva vältel.  

Igaüks saab endale lisaks tellida vinge Vägilase Jooksu T-särgi, mis maksab 15€. Seda             

saab tellida registreerimiskeskkonnas end jooksule registreerides. Registreerides tuleb        

märkida T-särgi suurus. 

Vältimaks T-särkide ületootmist, saavad viimases voorus ja kohapeal registreerinud         

ning särgi tellinud osalejad oma särgid kätte postiga pärast võistlust! 

 

Ajavõtt: 

Voorud Lühijooks Lühijooks 

+ särk 

Põhijooks Põhijooks 

+ särk 

Terve sari kuni 1. märts     

2021 

38€ 53€ 50€ 65€ 

I voor, early bird (kuni 20.      

jaanuar 2021) 

15€ 30€ 20€ 35€ 

II voor (21. jaanuar - 1.      

juuni (k.a)) 

20€ 35€ 25€ 40€ 

III voor (2. juuni - 1. juuli       

(k.a)) 

25€ 40€ 30€ 45€ 

IV voor (2. juuli - 26. juuli       

(k.a)) 

30€ 45€ 35€ 50€ 

V voor ja kohapeal (27.     

juuli kuni võistluspäev   

(k.a)) 

35€ 50€ 45€ 60€ 



Aega võetakse elektroonilise kiibiga.  

Live tulemused: http://live.seiklushunt.ee/  

Pärast võistlust on igaühel võimalik alla laadida ja välja printida oma diplom ametlike             

tulemuste lehelt. 

 

Autasustamine: 

Korraldajad autasustavad iga võistlusklassi kolme paremat, kuid jätavad endale õiguse          

vähendada autasustatavate arvu, kui võistlusklassis pole piisavalt osavõtjaid. Samuti         

loositakse kõikide osavõtjate vahel loosiauhindu. Osaleja osaleb igas võistlusklassis,         

mille tingimused ta täidab. See tähendab, et NJ, MJ ja N45+, M45+ klassis osalejad              

võivad jõuda poodiumile ka põhiklassis. 

Auhindu tagantjärele ei väljastata! 

 

Esmaabi: 

Võistluskeskuses on koolitatud meedikud. 

 

Parkimine: 

Tasuta parkimine on Lähte Spordihoone ning Lähte Ühisgümnaasiumi territooriumil.         

Parkimisel palume jälgida korraldajate antud suuniseid. 

 

Korraldaja õigused: 
Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi. 

Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse          

juhendit või võistlusreegleid, või kes ei läbi kogu rada ning kõiki takistusi. 

Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja          

videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel. 

Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure, sh        

viirusepuhangud, pandeemiad jms loodusjõud) osavõtumaksu ei tagastata.       

Registreerinud võistleja mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata. 

Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

 

Korraldaja: 

MTÜ Seiklushunt 

info[ät]seiklushunt.ee 

+372 5821 1203 

 

 

http://live.seiklushunt.ee/
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4%C3%A4ramatu_j%C3%B5ud

