
Luunja Rulluisusprindi 2019 juhend 

  

1.       Võistluse eesmärk. 

1.1.    Propageerida rulluisutamist kui tervislikku eluviisi. 

1.2.    Tutvustada rulluisutamise võimalusi kergliiklusteedel. 

1.3.    Veeta tore rulluisuõhtu. 

  

2.       Võistluse korraldaja, toimumise aeg ja koht. 

2.1.    Võistluste korraldaja on Luunja Kultuuri ja Vabajakeskus koostöös Tartu Rulluisuklubiga. 

2.2.    Võistlus toimub kolmapäeval, 18. septembrill 2019. a. Luunja kergliiklusteel Luunja poolses  

raja alguses algusega kell 19. 

2.3.    Võistluse eelselt, kell 18-18.30 toimub rulluisu lühikoolitus ennekõike lastele. 

  

3.       Võistlusrada, vanuseklassid ja distantsid. 

3.1.    Võistlus toimub Luunja kergliiklusteel liikumine suunaga Luunja poole. 

3.2.    Võistlus toimub eraldistardist. 

3.3.    Vanuseklassid ja distantsid: 

  Lapsed kuni 6 a                      100-150 m; 

  Tüdrukud ja poisid 7-9a        500 m; 

  Tüdrukud ja poisid 10-12a           500 m; 

  Tüdrukud ja poisid 13-16a           1 000 m; 

  Algajad naised, mehed                1 000 m; 

  Edasijõudnud naised, mehed     1 000m. 

  

4.       Võistlusmäärused 

4.1.    Võistlused toimuvad vastavalt käesolevale juhendile: 

  Startide algus orienteeruvalt kell 19; 

  Startide järjekord: lapsed, naised, mehed; 



  Starditakse ühe kaupa 30-60 sek intervallidega sõltuvalt osalejate arvust ja tasemest; 

  

5.       Osavõtt, registreerimine ja numbrite väljastamine 

5.1.    Osaleda saavad kõik, kes uiskudel seisavad ja liiguvad. 

5.2.    Registreerimine ainult kohapeal kella 18-18.45-ni. 

5.3.   Osavõtt toimub osaleja omal riisikol ja võistlejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi  

ja treenituse eest. Uisud peavad osavõtta soovijal endal kaasas olema. 

Määrustepärase kiivri kandmine on kohustuslik, kui uisud on jalas, siis on kiiver  

peas.  

Ilma kiivrita starti ei lubata. Muude kaitsmete (põlved, randmed jne.) kandmine on soovituslik. 

VIHAMAGA VÕISTLUST EI TOIMU! 

5.4.    Võistlusnumbrite väljastamine toimub kohapeal registreerumise hetkel. Peale lõpetamist tuleb  

võistlusnumber tagastada korraldajatele. 

5.5.    Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja vasakule reiele. 

5.6.    Võistluse ajal on kergliiklusteel märgistatud võistlusraja osal liikumine keelatud. 

  

6.       Autasustamine 

6.1.    Kõiki laste klassi osalejaid autasustatakse. 

6.2.    Naiste ja meeste klasside kolme parimat autasustatakse diplomi ja medaliga. 

6.3.    Autasustamine toimub u. 30 min peale viimase võistleja lõpetamist. 

  

7.       Protestid 

7.1.    Proteste sõitude tulemuste kohta võetakse vastu kirjalikult kuni 15 minutit peale viimase  

võistleja lõpetamist. 

7.2.    Protestid ja juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu. 

  

 


