EV 100 ja 675 aastat Jüriöö ülestõusust
SAUE VALLA XIV JÜRIÖÖJOOKS
ÜLDINFO
Jüriöö jooks on Saue valla traditsiooniline perespordi sündmus, mis esmakordselt toimus
aastal 2004 Vanamõisa külas. Seekord korraldab 14. Jüriööjooksu taas Vanamõisa küla.
Eesmärgiks on pakkuda oma koduvallas värskes õhus sportlikku vaba aja veetmise võimalust
kogu perele ja propageerida kaasamise läbi sportlikke eluviise.
Jooksusündmus on pühendatud 675 aasta möödumisele ajaloolisest Jüriööst. 1343. aasta
jüriööl algas eestlaste suur Jüriöö ülestõus (23. aprillil) Harjumaal ühel mäekünkal asuva
maja süütamisega, mis andis märku, et kooskõlastatud kallaletung kõigile võõramaalastele
on alanud.
AEG JA KOHT
Vanamõisa vabaõhukeskus
21. aprillil algusega kell 17.00
Ajakava:
17.00-20.00 Sportlik kepikõnd looduses avatud rajal
17.20-19.00 Erinevate vanuseklasside laste jooksud (1-12 aastased)
17.30-18.50 Laste jooksude autasustamised (kellaajad täpsustuvad)
18.50-19.00 Rongkäigu kogunemine Kleiso Mardi ausamba juures
19.00 Pidulik tõrvikutega rongkäik koos ratsanikega algab Kleiso Mardi ausamba juurest
Suurevälja teelt
19.10 Vabaõhukeskuses jooksu pidulik avamine ja jüriöö lõkke süütamine, meeleolu
muusikat teeb ansambel Heldene Aeg
19.40-21.00 Meeskondlik teatejooks
Teatejooksu autasustamine
21.30-23.00 Öine orienteerumine
Lastejooksud Vabaõhukeskuses:
60 m
1-2 aastased
240 m
3-4 aastased
5-6 aastased
300 m
7-8 eluaastat
480 m
9-10 eluaastat
11-12 eluaastat
Ajavõtul kasutatakse kiipe.
Meeskondlik teatejooks:
Teatejooksust osavõtjatele ei ole vanusepiiranguid ning vanuse rühmiti ei peeta ka eraldi
arvestust. Võistkond on 8 liikmeline, kellest vähemalt 3 peavad olema naisterahvad.

Teatevahetused
START
2. vahetus
3. vahetus
4. vahetus

Distants
1200 m
1000 m
700 m
670 m
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5. vahetus
6.vahetus
7. vahetus
8. vahetus
FINIŠ

900 m
1200 m
800 m
1000 m

KOKKU
7470 m
2,3,4,5,6,7,8 vahetuse võistlejad transporditakse vahetuse alguspunkti 10 min enne jooksu
algust ja tagasi peale vahetuse lõppu.
Raja skeem:

Raja skeem Delfi kaardil:
https://kaart.delfi.ee/?bookmark=f9d1724215f0693a45c308fdda0bacac
Ajavõtul kasutatakse kiipe.
Iga võistkond saab teatepulga, millele on kinnitatud kiip.
Lastejooksude ja teatevõitluse peakohtunik on Ain Karutoom.
Öine valikorienteerumine:
Osavõtjad ja võistlusklassid: Osaleda võivad kõik soovijad alates 12. eluaastast. Noored
võistlevad vanema/hooldaja vastutusel).
Arvestust peetakse neljas klassis: N12+ M12+ (noored), N18+ M18+ (täiskasvanud)
Võistluskaart: Mõõtkava 1: 10 000 1cm kaardil vastab 100m looduses
Kontrollsüsteem: Kontrollpuktis (KP) rippuva kompostriga tehtud jäljend võistluskaardi serval
olevas KP tunnusnumbriga lahtris.
Võistluskorraldus: Võistlus toimub ÜHISSTARDIST, kontrollaeg 60 min.
Distants: 6-7 kilomeetrit.
Võistlejad läbivad kontrollpunkte vabas järjekorras. Iga läbitud KP annab +3 punkti, iga
hilinenud (algav) minut -1 punkt.
Soovituslikud on kompass ja pealamp. Rada on jõukohane ka väheste
orienteerumisoskustega jooksjatele. Enne rajale asumist toimub instrueerimine ja jagatakse
kaardid.
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Orienteerumise peakohtunik on Johannes Tasa.
REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine alates 21. märts-16. aprill
www.vabaõhukeskus.ee,
täida
ankeet
My
http://my6.raceresult.com/91463/registration?lang=en

Race

Result

lehel:

Eelregistreerimine on kõigile tasuta kuni 16. aprillini
Sportlik kepikõnd looduses avatud rajal:
Registreerimata osalejaid registreeritakse 21.04 kohapeal tasuta, jooksvalt kell 16.30-19.30
Lastejooks:
Registreerimata võistlejaid registreeritakse 21.04 kohapeal tasuta kell 16.30-17.00
Lastejooksu numbrite ja kiipide jagamine algab kell 16.40
Teatejooks:
Ankeetide, numbrite jagamine teatejooksu võistkondadele kell 18:40 kuni 19:15.
Võistkonna kaptenitel kohal olla hiljemalt kell 18.40
Kohapeal täidab kapten ankeedi, kuhu kantakse võistkonna kõikide liikmete nimed. Ankeedi
vastu antakse võistkonna numbrid ja kiibiga teatepulk.
NB! Kohapeal võistkonna registreerimine 56 € (7€/in).
Orienteerumine:
Numbrite jagamine orienteerujatele kell 20.30-21.15
NB! Kohapeal võistleja registreerimine 7€.
Palun tagastada kõik kiibid peale jooksu lõppu. Kaotatud kiip 50€.
TULEMUSED
Kutsume üles kõiki Saue valla koole, lasteaedasid, külasid ja kollektiive liikmeid aktiivselt
osalema, sest võistluste korraldaja paneb suurima osavõtjaskonnaga kollektiivile välja
eriauhinna. Seega vahet pole, millisel võistlusel või kepikõnnil õhtu jooksul osaled, saad aga
oma kollektiivi eest väljas olla.
Lastejooksude vanuseklasside kolme kiiremat poissi ja kolme kiiremat tüdrukut
autasustatakse karikaga ja auhinnaga. Kõik lastevõistlusel osalejad saavad osalemise eest
medalid ja meened..
Teatejooksu kõige kiiremat võistkonda autasustatakse rändkarika ja võidukarikaga ning
võistkonna liikmeid auhinnaga.
Kiiruselt teist ja kolmandat võistkonda autasustatakse karikaga ja võistkonna liikmeid
auhinnaga.
Valik orienteerumises on parim on enim punkte kogunud võistleja. Arvestust peetakse neljas
klassis. Võrdsete punktide puhul jääb määrama parem aeg. Karikate ja auhindadega
austatakse kolme esimest võitlejat võistlusklassis.
Kogu õhtu on avatud Vabaõhukeskuse kohvik, kus müügil soojad joogid, supp, pirukad ja
jms.
KORRALDAJA INFO:
MTÜ Vanamõisa küla
Katrin Krause
5270732
Pane soojalt riidesse ja naudi kevadõhtut!
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