
Home / Südasuve Maraton 2018 / Üldinfo ja juhend

REGISTREERI
REGISTREERI
GRUPP

Üldinfo ja juhend
VIKING LINE SÜDASUVE MARATON VÕSUL 

Viking Line Südasuve Maratoni peamine eesmärk on Võsu piirkonna tutvustamine ja linnavälises keskkonnas
suurepärase tervisespordi sündmuse korraldamine. Eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele liikumishuvilistele nende
jaoks sobilikke väljakutseid ja elamust. 2017. aastal on osalejate soovile vastates teist korda Südasuve Maratonil
kavas poolmaraton. Kiire trassi ja erilise cross-country lõpulahendusega 21,1 km!

 

AEG JA KOHT

Viking Line Südasuve Maraton toimub laupäeval 22. juulil 2017 a Vihula vallas Võsul. Võistluskeskus asub Vihula
Vallavalitsuse suures saalis (Mere 6 Võsu alevik) ja on avatud 8.00-15.30. Start antakse kõikidele distantsidele Vihula
Vallavalitsuse eest, Mere tänavalt. Start ja finiš samas kohas (rada viidatud).

Startide aeg:

Maratoni start – 9.00 (elektroonilise ajavõtuga)

21,1 km start – kell 10.30 (elektroonilise ajavõtuga)

7,7 km start – kell 11.00 (elektroonilise ajavõtuga)

7,7 km ajavõtuta start - kell 11.15 (ilma ajavõtuta)

Lastejooksud võistluskeskuse ees kell 13.30.

Põhidistantside parimate autasustamine võistluskeskuse ees kell 13.00.

 

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE

Stardimaterjalide väljastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel.

Stardimaterjale (s.h. rinnanumber koos ajavõtukiibiga jms) väljastatakse 22.07.2017 alates kell 8.00
võistluskeskusest Vihula Vallavalitsusest (Mere 6, Võsu alevik). Korraldaja lõpetab stardimaterjalide väljastamise
10 minutit enne igat starti.

 

TRANSPORT JA PARKIMINE

Kõige mugavam on Võsule saabuda oma sõidukiga. Võistlejate parkimine on Võsu mereäärses parklas või Tallinna
poolsel sissesõidul asulasse, tee ääres. Jälgi suunajaid ja liiklusreguleerijaid.

Liiklust suletakse asulas tervikuna kell 9.00-13.00. Samuti on asulavälises liikluskorralduses olulisi seisakuid ja
ümbersuunamisi, seega palume osalejatel arvestada lisaajakuluga ning jõuda Võsule võimalikult vara. Rakvere poolt
pääseb asulasse kuni Mere parklani/stardikoridorini ja Tallinna poolt tulles kuni Eha tänavani.

Kõiki mitteosalejaid palutakse siseneda Võsu alevikku Tallinna/Käsmu poolt. Asulas sees ja Võsut ümbritseval teel
on liikluskiirus piiratud, kogu päeva jooksul, tagamaks võistlejate ohutus - palume tähelepanu liikluses!

Vabandame ette kõikide ebamugavuste eest ja loodame mõistvale suhtumisele.

 

RADA, KORRALDUS

7,7 km distantsil joostakse üks 7,7 km pikkune ring

21,1 km distantsil joostakse kaks täisringi. Kolmanda ringi keskosas (peale metsavahe joogipunkti) pööre paremale.
Ca 1 km metsasihi läbimine paneb proovile kõiki osalejaid - pehme ja ebatasane pinnas ning märja ilmaga rohkelt
poripritsmeid tõendamaks Võsu poolmaratoni läbimist. Raja lõpp kulgeb taas asulasisesel teel ja lõpuspurdid
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võivad alata. Poolmaratoni läbimine Võsul, Südasuve Maratonil on elamus - garanteeritud!

Maratoni stardis joostakse rajapassile vastavalt viidatud pikkuses vastassuunas ja seejärel läbitakse põhiring 5.
korral.

Kõik rajaskeemid leiab veebilehelt: www.sydasuve.eestimaraton.ee

Maratoni ja poolmaratoni rada on 2016. aastal passistatud ja vastavad ettenähtule 42,195 km ja 21,1 km. Lühike distants
on 7,688,5 km pikkune ja sellel puudub rajapass.

Raja läbimine toimub joostes, kõndides, kepikõndides või sörkides. Elektroonilist ajavõttu teostatakse nii maratoni
kui 21,1 km distantsidel. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri taha ja seda ei ole vaja finišijärgselt korraldajatele
tagastada. 7,7 km osalejatel on võimalik valida nii ajavõtuga kui ajavõtuta distantsi läbimine.

Maratoni läbimiseks on ette nähtud ajaline piirang – 6 tundi, so. kuni kell 15.00.

Raja läbimine toimub sõidutee servas. Liiklust piiratakse ja suunatakse, kuid sündmuse tarbeks ei suleta (v.a. Võsu
alevik kell 9.00-13.00). Reguleerijad ja suunajad on ristmikel ja teede ületustel. Osalejad liiguvad tee paremas
servas.

7,7 km ringil on tagatud 2 joogivõtupunkti, millest mõlemas on tagatud vesi/spordijook. Kõik osalejad saavad finišis
pudelivee. 

 

OSAVÕTJAD, VANUSEGRUPID

Vanusegrupid:

PA sünd. 2000 ja hiljem TA sünd. 2000 ja hiljem

MJ sünd. 1998-1999 NJ sünd. 1998-1999

MN sünd. 1995-1997 NN sünd. 1995-1997

M sünd. 1978-1994 N sünd. 1978-1994

M40 sünd. 1973-1977 N40 sünd. 1973-1977

M45 sünd. 1968-1972 N45 sünd. 1968-1972

M50 sünd. 1963-1967 N50 sünd. 1963-1967

M55 sünd. 1958-1962 N55 sünd. 1958-1962

M60 sünd. 1953-1957 N60 sünd. 1953-1957

M65 sünd. 1948-1952 N65 sünd. 1948-1952

M70 sünd. 1943-1947 N70 sünd. 1943-1947

M75 sünd 1942 ja varem N75 sünd 1942 ja varem

 

PESEMINE, PAKIHOID, RIIETUMINE, TOITLUSTUS

Osaleja jaoks tasuta pesemine ja riietumine on tagatud Võsu Spordihoones (ca 300 m finišist).
Pakihoid võistluskeskuses (Vihula Vallavalitsuse hoone, 50 m stardist/finišist).

 

VIKING LINE SÜDASUVE MARATONI AUHINNAFOND

Kõik maratoni ja 21,1 km distantsi lõpetajad pälvivad Viking Line Südasuve Maratoni medali. 
Kõiki osalejaid tunnustab Viking Line edasi-tagasi preemiareisiga Soome.

Maratoni, poolmaratoni ja ajavõtuga 7,7 km parimaid tunnustatakse karikatega (igal distantsil 3 parimat meest ja
naist).

REGISTREERIMINE

Registreerimine internetis www.sydasuve.eestimaraton.ee lehel lõpeb 19.07.2017 või osaluskohtade lõppemisega.

Osavõtutasud on:
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distants/periood 31.12.16 31.05.17 19.07.17 VÕISTLUSKESKUSES (vabade kohtade
jääki näed
registreerimisel)

7,7 km ajavõtuta   4€    5€    6€             10€       400

7,7 km ajavõtuga   5€    7€   10€             15€       500

21,1 km ajavõtuga   8€   10€   15€             20€       400

Maraton   10€   15€   20€             25€       120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laste Mõmmijooksudele on registreerimine 2€, olenemata registreerimisvoorust. Osalema pääsevad esimesed 200
registreeritud last.

Nime- ja raja ümberregistreerimine on võimalik kuni 30.06.2017 a.

Ümberregistreerimise tasu on 7 €, millele lisandub võimalik osavõtumaksude vahe. Ümberregistreerimiseks kanda
ümberregistreerimistasu korraldaja MTÜ Rakvere Maraton arveldusarvele (EE911010220117720014), selgitusse
märkida: eelnevalt registreeritud osavõtja ja uus osavõtja, koos sünnikuupäevaga (Nt. Jana Nikolajevi asemel
osaleb Mihkel Kukk – 12.09.1983. Raja vahetuse korral märkida osaleja nimi ja raja vahetus (Nt Jana
Õunapuu vahetab 7,7 km rada – 21,1 km). Ümberregistreerimise tasu kandmisest korraldajate arveldusarvele
palume teavitada: info@eestimaraton.ee, mis tagab kiirema nime- või rajavahetuse stardiprotokollis.

NB! Südasuve Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osaleja loobumisel (olenemata
põhjusest) osavõtumaksu ei tagastata. Eelostetud T-särke, kruuse ja muid promotsioonilisi tooteid, samuti Viking Line
jt kinkekaarte, väljastatakse ainult võistluskeskuses kohapeal kuni 22.07.17 kell 15.30. Hilisemat väljastust ja
postitust ei toimu - osaleja kaotab õiguse toodete lunastusele peale 22.07.17 kella 15.30. Tooted lähevad
heategevuseks või utiliseerimisele!

Interneti (pangalink) kaudu registreerimisel lisandub osavõtutasule teenustasu 0,5 € ühe registreeringu kohta.

 

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Südasuve Maratoni korraldaja on MTÜ Rakvere Maraton koostöös Vihula Vallavalitsuse ja toetajatega. Südasuve
Maratoni peatoetaja on Viking Line.

Ettepanekud, mured: info@eestimaraton.ee

 

STARDIPROTOKOLL

Oluline info
• OSAVÕTUTASUD JA REGISTREERIMINE

• ÜLDINFO JA JUHEND
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ERROR

Cache Access Denied.

The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://www.youtube.com/embed/Q50Wpu95OcI

Südasuve Maraton toimub tänu toetajatele:
Viking Line, A-Sport, Nike, Põhjakeskus, Vytautas, Selver, Viru Õlu, Viru Haigla, LILIINA, Rakvere Lihakombinaat, Aqva Spa, Suunto, Würth,
Astera, Red Bull, Ice Power, Lääne-Virumaa Spordiliit, Signaal Rakvere OÜ, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Vihula
Vallavalitsus.

Ole oma sõprade hulgast esimene, kellele
see meeldib

Eesti Ööjooks
13 951 meeldimist

Märgi leht meeldivaks Jaga

http://www.xn--jooks-iuaa.ee
http://rakvereliigub.eestimaraton.ee


REGISTREERIN

REGISTREERIN GRUPI

MTÜ Rakvere Maraton

Mittetulundusühing on loodud 2010. aastal regulaarse liikumise suurendamiseks Eestis.
Eesmärk on Rakvere linna ja Lääne-Virumaa piirkonna konkurentsivõime tõstmine läbi erinevate projektide:
Eesti Ööjooks, Südasuve Maraton Võsul, Rakvere Rattaöö jne. Lisaks heategevusprojektid ja "Terve Rakvere Liigub" aastaringe
liikumissari. 

Kontakt

Aadress: Juriidiline aadress: Tähe
5 Rakvere 44314

Kontor: Kastani 10a Rakvere

E-mail: info@eestimaraton.ee

Registrikood: 80311257

KMKR: EE101458865

A.a. SEB (IBAN): EE911010220117720014

A.a. Swedbank
(IBAN):

EE852200221050534842
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