II KALEVIPOJA UISUMARATONI
JUHEND
1. Korraldajad
Kasepää vallavalitsus koostöös Eesti Uisuliidu, Jõgeva Maavalitsuse, Mustvee
Linnavalitsuse ja Pala Vallavalitsusega korraldavad I Kalevipoja Uisumaratoni
sponsorite ja toetajate kaasabil.
2. Korraldus
II Kalevipoja Uisumaratoni korraldatakse käesolevale juhendile ja programmile
ning korralduskomitee nõukogu otsustele.
3. Aeg ja koht
II Kalevipoja Uisumaraton toimub laupäeval, 03. märtsil 2007. a. Peipsi järvel.
100 km start kell 11.00: 25 km start kell 11.30 Mustveest.
7 km start 12.00 Mustveest. kuid ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata,
tulemus lõpuprotokollis avaldatakse tähestikulises järjestuses.
Finišid Mustvee paadisadamas.
4. Raja teeninduspunktid ja vahefinišid
25 km ringrajal on 5 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. 5 km, 2. 10 km, 3. 15
km, 4. 20 km ja 5. 25 km. Igal ringil läbitakse stardi-finishipaik.

5. Ajalimiidid
Uisumaratoni (100 km) finis suletakse kell 17.00.
Uisusõidu 25 km finis suletakse kell 16.30
Uisumatka 7 km finis suletakse kell 16.00
6. Osavõtjad
Uisumaratonil 100 km võivad osaleda 1988.a. ja varem sündinud uisuhuvilised,
kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Uisusõidul 25 km võivad osaleda kõik 1993. a. ja varem sündinud uisuhuvilised,
kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras lubatakse 25 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala
treeneri ja arsti kirjaliku loaga.
Uisumatkal 7 km võivad osaleda kõik 1995. a. ja varem sündinud uisuhuvilised,
kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras lubatakse 7 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga
ja vanema vastutusel.
Täiskasvanud vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Laste tervisliku
seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.
7. Vanusegrupid
Uisumaratonil 100 km võisteldakse naiste ja meeste arvestuses.
Uisusõidul 25 km on järgmised vanuseklassid: N14 (sünniaastad 19941993), N16 (sünniaastad 1992-1991), N18 (1990-1989), N20 (1987-1966), N40
(1967-1946), N60 (1947 ja varem).

M14 (sünniaastad 1994-1993), M16 (sünniaastad 1992-1991), M18 (19901989), M20 (1988-1968), M40 (1967-1948), M60 (1947 ja varem).
8. Osavõtjate registreerimine
Kalevipoja Uisumaratoni koduleheküljel ……………………………..
Teistes korralduskomitee poolt heaks kiidetud ja pressis teavitatud kohtades.
9. Majandamine
Osavõtumaksud:
100km
25 km
7 km
Kuni 01.22.2007. a.
150.-kr.
100.-kr
100.-kr
18.02.-02.03.2007. a.
300.-kr.
250.-kr
200.-kr
03.03.2007.a.
450.-kr.
400.-kr
300.-kr
Kõikides stardimaksudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele 50%
hinnasoodustus.
Õpilastel ja üliõpilastel (päevaõppe) 25 ja 7 km osavõtumaks 50.-kr, kuid
stardipäeval osavõtumaks nagu teistel osavõtjatel.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei
tagastata.
Stardimaterjalide väljastamine toimub 02.03. 2007. a. kell 12.00-16.00
Jõgeva Maavalitsus Suur 3 Jõgeva linn; võistluspäeval 100 ja 25 km kell 09.3010.30 ja 7 km stardis kell 10.00-11.30.
Osavõtjale kindlustatakse
hooldatud maratonirada, infoleht, ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud
rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis (lühikesel rajal
tähestikulises järjestuses), teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis,
autasustamine, diplom kohaga (100 km ja 25 km), osavõtja medal, vajadusel
arstiabi kogu raja ulatuses ning osalemisvõimalus kõikidel teistel II Kalevipoja
Uisumaratoni programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta.
10.Tulemused
avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil
ja ametlike tulemustena Jõgeva Maavalitsuse ja Eesti Uisuliidu kodulehel.
11. Autasustamine
toimub finišis. Autasustatakse 100 km ja 25 km absoluutarvestuse 6 paremat
meest ja 3 paremat naist ja 25 km vanuseklasside võitjaid. Võitjaid
autasustatakse karikaga ja auhindadega. Välja on pandud ka loosiauhinnad.
12. Meditsiinilist abi
Rajal ja finisis osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on
kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas
järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile.
13. Muud
Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta,
lühendada või sõit ära jätta. Sellekohane otsus tehakse 01. märtsil 2007, millest
antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras
osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 1 tund enne starti.

Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb
esitada žüriile.
* esimese kolmekümne lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 30 võistleja
lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 500.- kr, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.
Info …………….

