
LUUNJA KEVADJOOKS 2019 

1. Korraldus 

Luunja Kevadjooks 2019 (edaspidi kevadjooks) toimub pühapäeval, 19. mail 2019. 

Kevadjooksu korraldab Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus. 

2. Stardi- ja finišikorraldus 

Stardi-finišipaik asub Luunja alevikus, Luunja roosiaias (Luunja vallamaja kõrval). 

 10 km. Ühisstart kl 12.00. Rajal on 2 joogipunkti (5,3 ja 8,5 km)  

 5 km. Ühisstart kell 12.15. Rajal on 1 joogipunkt (3 km) 

 Finiš suletakse kell 14.30. 

 Kell 11.00 toimuvad lastejooksud Luunja roosiaias (registreerimine kohapeal). 

5 km rada ei ole võistlus, paremusjärjestus selgitatakse protokollidepõhiselt. Eraldi 

autasustamist ei toimu. 

10 ja 5 km raja võib läbida joostes, käies või kepikõndi harrastades. 

Rada on tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluskorraldajate 

märguandeid. 

Rada 

Rada kulgeb Luunja aleviku lähistel ja nii kruusa kui asfalteedel. 

Stardigrupid 

Eraldi stardigruppe ei moodustata, võistlejad valivad koha stardikoridoris vastavalt 

oma jooksutempole. 

3. Osavõtjad 

10 km rajal võivad osaleda kõik jooksusõbrad, kes on piisavalt treenitud valitud 

distantsi läbimiseks. Jooksust osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel 

lapsevanema või hooldaja vastutusel). 

4. Registreerimine 

Osavõtjate registreerimine toimub aadressil:  

www.luunjakultuur.ee/kevadjooks  

Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet. 

Osaleja nimi ilmub jookstardiprotokolli pärast osavõtumaksu tasumist.  

Registreerimine internetis ja osalusmaksu ülekanne tuleb teha hiljemalt kolmapäeval,  

15. mail. 

Registreerida on võimalik ka võistluspäeval kohapeal alates kella 10.00st.  



6. Osavõtutasud 

Osalustasu Luunja Kevadjooksul on 10 eurot. 

Osalustasud tuleb kanda: Luunja Vallavalitsuse arveldusarvele: 

Swedbank: EE982200001120133283 

Selgitusse märkida: JOOKS2019, ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja distants. 

(Nt JOOKS2019, MARI MAASIKAS, 1985, 10KM). 

Luunja Kevadjooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja 

loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata. 

7. Stardimaterjalid 

Numbrite ja kiipide väljastamine toimub võistluspäeval 19. mail stardipaigas kella 

10.00st kuni startide alguseni. 

Starti lubatakse Luunja Kevadjooksu distantsi stardinumbriga võistlejad. 

Stardinumber peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on 

personaalne. 

8. Vanuseklassid 10 km 

M13/N13 (2006 ja hiljem), M16/N16 (sünd 2003-2005), M20/N20 (1999-2002),  M/N 

(1998-1980), M40/N40 (1979-1970), M50/N50 (1969-1960), M60/N60 (1959 ja 

varem). 

9. Ajavõtt ja tulemused 

Ajavõtt teostatakse nii 10 kui 5 km. Finišiprotokollis tuuakse välja võistleja koht oma 

vanuseklassis. 

Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga 

infotahvlil ja pärast Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel. 

10. Meditsiiniline abi 

Meditsiiniline abi on vajadusel tagatud kogu raja ulatuses. Märgates rajal 

hädasolijaid, palume osalejail teatada sellest joogipunkti, korraldamisega seotud 

inimestele või hädaabinumbril 112. 

11. Katkestamine 

Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui 

nad peavad seda vajalikuks. 

12. Diskvalifitseerimine 

Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse 

reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist. 

 



13. Autasustamine 

Autasustatakse 10 km vanuseklasside 3 parimat meest ja naist, ning üldarvestuse 3 

paremat. 

5 km pole võistlus ja autasustamist ei toimu, tulemused kajastuvad protokollis. 

15. Protestid 

Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korraldustoimkond. 

16. Üldinfo 

Osavõtjatele kindlustatakse rada, stardinumber, jook TP-des, pakihoid stardis, 

arstiabi, katkestajate transport finišisse, koht lõpuprotokollis, aja ja kohaga, mis 

avaldatakse Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel. 

INFO: kaido.linde@luunja.ee, Tel: 50 13 555 
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