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VÕISTLUSKESKUS Valgjärve ranna äärsel alal (58°05'10.0"N 26°38'40.7"E) 

Ujumine toimub Valgjärve järves. Rattarada kulgeb Saverna-Otepää asfaltkattega maanteel tagasipöördega 

enne Sarverna tanklat ja jooks Valgjärve asula kergliiklusteel finišiga Valgjärve rannas.  

 

KOHALEJÕUDMISE INFO Tartust sõita Võru suunas ca 37 km, kus asub Saverna küla. Peale Saverna 

tanklat pöörata paremale Otepää peale ning sealt sõita ca 5 km kuni Valgjärve koolini. Parkimine korraldatud 

Valgjärve kooli esisel platsil. 

VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: 

175 m ujumist  – 5 km rattasõitu – 1,1 km jooksu; 

– Lapsed E     2012 - 2013 a. sünd. poisid ja tüdrukud 

– Lapsed D     2010 - 2011 a. sünd. poisid ja tüdrukud 

– Lapsed C     2008 - 2009 a. sünd. poisid ja tüdrukud 

 
375 m  ujumist -  10km rattasõitu – 2,5 km jooksu: 

–    Noored A   2004 - 2005 a. sünd. neiud ja noormehed 

–     Noored B   2006 - 2007 a. sünd. neiud ja noormehed 

–    Juuniorid    2002 - 2003 a. sünd. neiud ja noormehed 

–    Naised/mehed 20-24   1997 - 2001 a. sünd.  

–    Naised/mehed 25-29   1992 - 1996 a. sünd.  

–    Naised/mehed 30-34   1987 - 1991 a. sünd.  

–    Naised/mehed 35-39   1982 - 1986 a. sünd. 

–    Naised/mehed 40-44   1977 - 1981 a. sünd.   

–    Naised/mehed 45-49   1972 - 1976 a. sünd. 

–    Naised/mehed 50-54   1967 - 1971 a. sünd. 

–    Naised/mehed 55-59   1962 - 1966 a. sünd. 

–    Naised/mehed 60-64   1957 - 1961 a. sünd. 

–    Naised/mehed 65-69   1952 - 1956 a. sünd. 

–     Naised/mehed 70-74  1947 - 1951  a sünd. 

–     Naised/mehed 75-79  1942 - 1946 a sünd. 

–     Naised/mehed 80+     1941 a. ja varem sünd.  

 

 Võistlusklassid avatakse sõltumatult osavõtjate arvust. 

 

 

AJAKAVA 

10.00-17.15 võistluskeskus on avatud 

 

Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine algab kell 10:00 ja lõpeb 30 minutit enne vastava distantsi algust.  

Infominutid 10 minutit enne vastavat starti.      

    

11.00-11.50 lastedistantsi vahetusala avatud varustuse sisseviimiseks 

          12.00 lastedistantsi START 175 m ujumist  – 5 km rattasõitu – 1,1 km jooksu 

12.20-12.50 lastedistantsi vahetusala avatud varustuse äraviimiseks 

           13.00 lastedistantsi autasustamine 

12.50-13.30 põhidistantsi (mehed) vahetusala avatud varustuse sisseviimiseks 

          13.45 põhidistantsi (mehed) START 375 m  ujumist -  10km rattasõitu – 2,5 km jooksu 

14.30-14.50 põhidistantsi (mehed) vahetusala avatud varustuse äraviimiseks 

14.50-15.20 põhidistantsi (naised ja võistkonnad) vahetusala avatud varustuse sisseviimiseks 

           15.30 põhidistantsi (naised ja võistkonnad) START 375 m  ujumist -  10km rattasõitu – 2,5 km jooksu 

16.20-16.50 põhidistantsi (naised ja võistkonnad) vahetusala avatud varustuse äraviimiseks 

           17.00 põhidistantsi autasustamine 

 

VALGJÄRVE TRIATLON 

Eesti Triatloni Liidu karikasarja etapp 

                                      SUPERSPRINT 

Pühapäeval, 13. juunil 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELREGISTREERIMINE   www.triatlon.ee kuni 11.06.2021 kella 23.59-ni.  

Eelregistreerimine kohapeal algab kell 10.00 ja lõpeb 30 minutit enne vastavat starti.  

STARDIMAKSU tasumine kohapeal sularahas.  

Ülekandega tasutud stardimakse ei aktsepteeri. 

Osavõtutasud eri distantsidele ja eri vanuseklassidele on järgmised: 

 

 Soodusregistreerimine 

kuni 8. juuni 

9.-12. juuni ja 

kohapeal 

Lapsed E, D ja C 10 € 15 € 

Noored B ja A 15 € 20 € 

Juuniorid 20 € 25 €  

Naised/mehed 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80+ 30 € 40 € 

Osavõtutasu sisaldab:  

- Võistleja numbrit (ratas/jooks) ning ratta kleebisnumbrit 

- Tähistatud radasid 

- Teenindust rajal ning joogivett finišis 

- Turvalisuse ja arstiabi tagamist võistluse ajal 

- Elektroonilist ajavõttu, tulemust lõpuprotokollis ja diplomi 

 Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval registratuuris perekonnanime järgi.  

Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata! 

Stardimaksu ei tagastata osaleja haigestumise, mitteosalemise või katkestamise korral. 

Ilma kiivrita rattarajale ei lubata! Liikluseeskirjade ja võistlusmäärustiku täitmine on kohustuslik! Liiklus 

rattatrassil on avatud.  Tuulessõit on lubatud vastavalt ITU võistlusreeglitele. Vahetusalasse  pääseb ainult 

numbriga võistleja – lapsevanemaid ja kõrvalisi isikuid vahetusalasse ei lubata. Kuna tuulessõit on lubatud,  

siis on keelatud eraldistardi rattad ja tempolenksud.  

 

 Eesti Triatloni Liidu LITSENTSI omamine on Valgjärve triatlonil, ETL karikaetapil kõigil vanuseklassi 

võistlejatel kohustuslik.   

2021.a. hooaja litsentside tellimine: info@triatlon.ee 

ETL juhatuse poolt kehtestatud hooaja litsentsimaksud: 

lastel  5 €   (ühekordne litsents 1 €) 

noortel          10 €  (ühekordne litsents 5 €) 

juunioritel         15 €  (ühekordne litsents 5 €) 

täiskasvanutel    25 €  (ühekordne litsents 10 €) 

Eesti Triatloni Liidult on ühepäeva litsentsi võimalik osta ka võistluskeskuses registratuuris. Litsentseeritud 

võistlejatele garanteeritakse õnnetusjuhtumi kindlustus ja ETL karikasarja punktiarvestus.  

 

AUTASUSTAMINE 

Valgjärve triatlonil autasustatakse iga vanusekategooria kolme paremat medali, diplomi, esemelise auhinnaga.  

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik 

autasustamisel osaleda, võib auhinna vastu võtta tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade 

väljastamist ei toimu. 

PROTEST 

 

➢ Võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon. 

➢ Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule 

hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.  

➢ Protest, mis vaidlustab ajavõttu ja tulemust, tuleb esitada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste 

avaldamist. 

➢ 2021.a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel. 

➢ Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korraldajate poolt jooksvalt. Korraldajatel on õigus muuta 

juhendis loetud tingimusi, kui olukord seda nõuab. 

http://www.triatlon.ee/
http://www.triatlon.ee/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLDINE INFO 

 

➢ Võistleja, kes soovib võistelda nii Eesti Triatloni karikasarja kui Kanepi valla rahvatriatloni sarja 

raames, peab kandma kahte ajavõtukiipi. Eelregistreerimise korral internetis tuleb märkida 

„linnuke“, et osaleja võistleb kahes sarjas korraga. 

➢ Tervisliku seisundi ja treenituse eest vastutab iga osaleja ise. 

➢ Võistlusel juhindutakse World Triathlon võistlusreeglitest ja soovitustest kuni U19 võistluste 

korraldamiseks, Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhendist ja võistluste tehniliste tingimuste 

juhendist  ja antud võistlusjuhendist. 

➢ Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingukontrollist keeldumist 

või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. 

 

➢ AJALIMIIDID 

Distants Finiš 

Laste 35 minutit 

Supersprint 1 tund 10 minutit 

 

KORRALDAJA ÕIGUSED 

 

➢ Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, kasutab 

lubamatult kõrvalist abi, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist. 

➢ Force Majeure´st tingitud võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata! Korraldajatest 

mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmiks teha muudatusi. 

➢ Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud 

tingimustega. 

 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA   

MTÜ AOK Arendus koostöös Kanepi Vallavalitsus ja MTÜ Karksi Sport 

Hegri Narusk, hegri.narusk@mail.ee, +372 503 6460 

Andres Kübar, andreskybar@gmail.com,+372 501 4939  

Kelly Värv, kelly.varv@gmail.com, +372 5668 9485, www.facebook.com/aokarendus 

 

Võistluste peakohtunik   

Teet Reedi, teet.reedi@gmail.com, +372 505 9086 

TOETAJAD- JA KOOSTÖÖPARTNERID  
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