
EO Eesti Ühenduse jooksukross Kiigemetsa Koolis

Aeg ja koht: 26.september 2018 Jõgevamaal Siimustis, Kiigemetsa Koolis

Ajakava:
10.00 - 10.45 osavõtjate saabumine ja mandaat kooli fuajees (sissepääs 
peauksest)

  10.45 - 11.00 võistluste avamine (koolihoone ees) ja ühises kolonnis liigume 
 võistluspaika    

11.00 - 13.30 võistlused
12.30 - 14.00 lõuna Kiigemetsa Kooli sööklas

Osavõtjad:
EO Eesti Ühenduse liikmete võistkonnad: igas liikmesorganisatsiooni 
võistkonnas kuni 8 võistlejat.

Võistluste süsteem:
Igas divisjonis võistleb kuni 6 võistlejat. Alustavad 500 m jooksjad nõrgematest 
divisjonidest.

Divisjonidesse jaotamine:
Divisjonidesse jaotatakse eelnevalt saavutatud tulemuste põhjal, arvestatakse ka 
võistleja vanust, vastavalt EO võistlusmäärustele. Selleks viia asutustes 
eelnevalt läbi kontrollvõistlused 500 m ja 1000 m jooksus. Võimalusel viia 
kontrollvõistlused läbi staadionil. Saavutatud aeg võtta sekundilise täpsusega 
(näit. 2,10) .



Vanuseklassid ja distantsid:
8-11 T - 500 m
8-11 P- 500 m
12-15 T – 500 m
12-15 P – 500 või 1000 m
16-21T – 500 m
16-21 P – 500 või 1000 m
22-29 N– 500 m
22-29 M – 500 m
30 ja vanemad N - 500 m
30 ja vanemad M - 500 m

Registreerimine:
Registreerimise tähtaeg 20. september 2018.a. kell 17.00     
e-post: kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee
Registreerimisel täita divisioneerimiseks vajalik tabel (lisana kaasas). Eraldi 
näidata saatjate arv ja sööjate arv kokku (võistlejad + saatjad). Registreerimisele 
hilinejad ei saa võistlustel osaleda.

Autasustamine:
Kõiki võistlejaid autasustatakse diplomiga. Iga divisjoni kolme parimat jooksjat
autasustatakse medaliga.
Reeglitest:
Võistelda saavad ainult õigeaegselt registreerunud.
Võistelda saab ainult ühel distantsil.
Naelikute kasutamine ei ole lubatud.
Palume kaasa võtta kilest jalanõude kaitsmed kooli siseruumides liikumiseks.
Toitlustamine:
Toitlustamine toimub Kiigemetsa Kooli sööklas vastavalt registreeritud sööjate 
arvule
ajakavas märgitud ajavahemikul. Kulud katab iga astus vastavalt registreeritud 
inimeste arvule, mida võistluspäeval muuta ei saa. Arve väljastamiseks märkida 
registreerimislehele arve maksja (asutuse nimi, registrikood, aadress) ja e-
postiaadress, kuhu arve saata.
Transpordi korraldus:
Võistlustel osalejatele hüvitatakse osaliselt transpordikulud arve alusel 0,2 
eur/km. Bussiarved esitada hiljemalt 02.10.2018.a EO Eesti Ühendus Siimusti, 
Jõgeva vald, Jõgevamaa 48444 või e-post pille@kiigemetsakool.ee .  Arvel 
näidata marsruut (km) ja asutuse nimetus, kes bussi kasutas.

Lisa:
Info tel: 53474077 Hille Kirpu
kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee

mailto:pille@kiigemetsakool.ee

