6. Ida-Virumaa staadionimaraton 2019
JUHEND
TOIMUMISKOHT JA -AEG
Võistlus toimub 9. ja 10. juulil 2019. aastal Narva Kreenholmi staadioni 400 m ringil.
AJAKAVA
Teisipäev, 9. juuli
15.00 tillumaratonid 100 m (ilma ajavõtuta)
15.15 „lastemaraton“ 800 m
15.45 „noortemaraton“ 1500 m
16.50 õhtumaratonist osavõtjate tutvustamine
17.00 õhtumaraton ja -poolmaraton (kontrollaeg 4.30)
21.50 10 000 m jooksust osavõtjate tutvustamine
22.00 10 000 m jooks
23.50 öömaratonist osavõtjate tutvustamine
Kolmapäev, 10. juuli
00.00 öömaraton ja -poolmaraton (kontrollaeg 8 h)
OSALEMINE
Igal distantsil saab osaleda kuni 40 jooksjat.
Tillujooksus ja noorte jooksudes saavad osaleda end õigeks ajaks registreerinud jooksjad.
REGISTREERIMINE
Maratoni ja poolmaratoni registreerimisperioodid ja registreerimistasu*
1. voor 9.07-31.12.2019 15 eurot
2. voor 1.01-31.03.2019 20 eurot
3. voor 1.04-17.06.2019 25 eurot
Lisavoor alates 18.06.2019 35 eurot
10 000 m registreerimisperioodid ja registreerimistasu*
1. voor 9.07-31.12.2019 8 eurot
2. voor 1.01-31.03.2019 10 eurot
3. voor 1.04-17.06.2019 12 eurot
Lisavoor alates 18.06.2019 15 eurot
Osalustasud tuleb kanda Gurmeejooksud MTÜ arveldusarvele EE162200221068422496 Swedbank,
selgituseks nimi ja Staadionimaraton.
Registreerunuks loetakse osavõtumaksu maksnud jooksja.
Noorte- ja tillujooksude eelregistreerimine kestab kodulehel 1.06-8.07.2019. Kohapealne
registreerimine lõpeb pool tundi enne vastava jooksu algust.
Noorte- ja tillujooksudel osalustasu pole.

TÄNAMINE JA AUTASUSTAMINE
Auhindadega autasustatakse maratonide, poolmaratonide ja 10 000 m kolme kiiremat naist ja meest.
Kõikidele jooksjatele jääb mälestuseks võistluse medal ning nimeline ja isiklikku rekordit (seisuga
17.06.2019) tähistav rinnanumber (seda ei kindlustata lisavoorus registreerijatele) ning kinkekott
toetajate tänuga.
Võistlejatele on võistluse ajal avatud joogi- ja energiataastamislaud.
Pärast jooksu ootab maratonist ja poolmaratonist osalejaid maratonisupp.
Osalejatele (va noortejooksudel, kus on käsitsi ajavõtt) kindlustatakse elektrooniline ajavõtt.
100 m - eelkooliealistele, ilma ajavõtuta, lõpetajad saavad suu magusaks
800 m - ajavõtuga, autasustatakse kolme paremat järgmistes klassides:
P ja T F-klass 2012+
P ja T E-klass 2010-2011
P ja T D-klass 2008-2009
1500 m - ajavõtuga, autasustatakse kolme paremat järgmistes klassides:
P ja T C-klass 2006+
P ja T B-klass 2004-2005
P ja T A-klass 2002-2003
P ja T J-klass 2000-2001
INFO JA KORRALDAJAD
Peakorraldaja – Aet Kiisla
Peasekretär – Maarika Raja
Logistik – Jevgeni Sarri
Võistluse koduleht: www.jooksukalender.ee/ivstaadionimaraton
Võistluse FB-leht: https://www.facebook.com/events/221502358575014/
Ürituse FB-leht: https://www.facebook.com/staadionimaraton/
* Särgitänu osalusallahindlus
Selleks, et tänada kõiki, kes Gurmeejooksude, Staadionimaratoni või Sillamäe Ultra särgiga
osalevad teistel üritustel, otsustasime, et teeme neile osalustasu osas 2019. aastal kingituse. Kui Te
käite alates võistluse toimumisest (staadionimaratonil alates 3. juulist 2018, ultral alates 22.
septembrist 2018) kuni järgmise aasta sama võistluseni ühega kolmest nimetatud särgist mõnel
võistlusel, siis:
kui kogute selles vahemikus vähemalt 10 särgikäimise korda, siis saate järgmisel üritusel osalustasu
25% soodsamaks;
kui kogute selles vahemikus vähemalt 20 särgikäimiskorda, siis saate järgmisel üritusel osalustasu
50% soodsamaks.
Kuna usaldame oma jooksjaid, siis igaüks saab ise arvet pidada ja et see lihtsam oleks, siis
korraldajad soovitavad panna särgiga tehtud pildi vastava Gurmeejooksu ürituse FB-lehele. Siis on
teile endal hea järge pidada, korraldajatel rõõmus teid tuttavas särgis vaadata ning kaasaleajatel hea
võimalus pilti pöialdada.

