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Võistlusinfo 

 
 
SOOJENDUSALA: 
Soojendusalaks on tenniseväljakud. Riietusruumidest siirduvad võistlejad otse 
tenniseväljakutele, kus on ka stardiprotokollid ja eelstart. Kõik võistlejad peavad olema 
soojendusalal hiljemalt 14:45. WC asub soojendusala kõrval, tribüünide all. 
 
MANDAAT: 
Võistluste mandaat asub soojendusalal. Mandaadist saavad kõik võistlejad rinnanumbrid. 
 
FINIŠIALA: 
Peale võistlust püsivad oma soorituse lõpetanud osalejad kenasti lindiga piiratud finišialal ja 
jälgivad põnevil silmadega võistlust. Peale kohtuniku vastavasisulist märguannet tohivad 
võistlejad liikuda uuesti soojendusalale. Kohtunikud võivad vajadusel osa soojendusala 
(väikese tenniseväljaku) muuta jooksvalt finišialaks. 
 
FINAALJOOKSUDE JÄLGIMINE: 
Finaaljookse saab jälgida spordihoone teise korruse tribüünilt. Tribüünile tuuakse võistluse 
jälgimise hõlbustamiseks ka finaaljooksu kaardid. Palume kõigil liikuda aegsasti tribüünile, et 
mitte segada finaaljookse. Tribüünil tuleb tagada võistlejate läbipääs esimese rea eest, 
ridade tagant ja treppide ümbruses! 
 
RAJAD: 

Jooks KP Meetrid (lühim liikumistee) Tõuse 

Naiste 1. 12 714 3 

Naiste 2. 8 652 1 

Meeste 1. 12 990 2 

Meeste 2. 15 880 3 

Finaal A 8 432 1 

Finaal B 8 434 1 

Finaal C 8 434 1 

Finaal ühine osa 0 136 0 

Finaal kokku 25 1446 3 

 
KEELATUD ÜLETADA: 

 
Kõrgus- ja teivashüppe ja teised kõrged matid, kaardil tumesinisega musta 
raamiga. 

 
 

Kõiksugused aiad, toolid, pingid, tõkked, kilelindid, mis on kaardil mustaga 

 
Liivakastid, kaardil must raster kollasel taustal musta raamiga 

 
LUBATUD ÜLETADA: 

 
Madalad jooksumatid. Kaardil helesinisega sinise raamiga. 

 
Tõstealused ja tõukeringid. Kaardil helepruuniga ja halli raamiga. 

 
 
RADA KAARDIL: 



 
Kontrollpunkti täpse asukoha näitab KP-rõnga keskel olev täpp. Üle või läbi 
takistuse KP-märkimine on keelatud! 

 
Kaardil on kontrollpunkti kõrval nii järjenumber kui tunnusnumber. 

 

Viimasest punktist finišisse tähistust ei ole. Kaardil on pidev ühendusjoon. 

 

Kontrollpunkte ja etappe on risti-rästi palju. Olge hoolsad õiges järjekorras 
punktide läbimisel ning õigetes KP’des märkides. 

 
FINAAL: 

1. Finaaljooks koosneb stardilõigust, 3’st erijärjekordades läbitavast ringist ja 
finišilõigust. 

2. Finaaljooksjaile antakse stardis 3 jooksujärjekorras kokku klammerdatud kaarti.  
2.1. Esimesel kaardil on lisaks hajutusringile etapp start –>1.KP 
2.2. Kolmandal kaardil on lisaks hajutusringile etapp viimane KP -> Finiš 

3. Stardist tuleb joosta esimesse KP’sse, mis on ka kaardivahetuspunkt.  
3.1. Peale hajutusringi läbimist tuleb võtta uus kaart ja läbida uus hajutusring. 
3.2. Kaardivahetuspunktis on vaja märkida esimese ringi alguses ja iga ringi lõpus.  
3.3. KP-järjenumbrid on kogu rada läbivad, st et II ringi kaardil on esimese KP 

järjenumber 10 , III kaardi esimese KP järjenumber on 18. 
4. Kolmanda ringi lõpus tuleb peale kaardivahetuspunktis märkimist joosta finišisse. 
 
 
 
 

                                 

Finaali stardi kaardil kujutamise põhimõte. Finaali finiši kaardil kujutamise põhimõte. 
 


