EESTI MARATONUISUTAMISE SARI 2011
Juhend
1. Eesmärk:
1.1. tutvustada Eesti jaoks uudset maratonuisutamist kui mõnusat ja kõigile sobivat
talispordiala
1.2. pakkuda võimalust osaleda talvisel rahvaspordiüritusel koos kogu perega
1.3. siduda erinevad maratonuisutamise võistlused ühtseks sarjaks, selgitades ühtlasi välja
Eesti parimad maratonuisutajad
2. Kalenderplaan:
Jrk.
Etapp
1. etapp
Mulgi Uisumaraton
2. etapp
Paunküla Uisumaraton
3. etapp
Võru Uisumaraton
4. etapp
Pärnu Uisumaraton

Kuupäev
08.01.2011
16.01.2011
29.01.2011
24.02.2011

Stardikoht
Viljandi järv
Paunküla veehoidla
Tamula järv
Pärnu jõgi

3. Distantsid ja võistlusklassid:
3.1. sarja arvestusse kuuluvad iga etapi 50km pikkune maratonidistants ja 30km
pikkune poolmaraton. Rahvadistantsi tulemused ei kuulu sarja arvestusse
3.2. maratonidistantsil on kaks võistlusklassi:
- mehed
- naised
3.3. poolmaratonil on kuus võistlusklassi:
- poisid M18(1993 ja hiljem sündinud)
- tüdrukud N18 (1993 ja hiljem sündinud)
- mehed M (1972-1992 sündinud)
- naised N (1972-1992 sündinud)
- mehed M40 (1971-1952 sündinud)
- naised N40 (1971 ja varem sündinud)
- mehed M60 (1951 ja varem sündinud)
4. Registreerimine:
Registreerimine toimub etapipõhiselt, üldist kogu sarjale reigistreerimist ei toimu
5. Tulemuste arvestamine:
5.1. Kõikidel sarja etappidel saavad osalejad punkte vastavalt distantsil välja sõidetud
üldkohale:
- 1 koht: 500 punkti;
- 2 koht: 490 punkti;
- 3 koht: 485 punkti;
- 4 koht: 482 punkti;
- 5 koht: 480 punkti;
- 6 koht: 479 punkti jne:
5.2. Sarja üldarvestust peetakse järgmise põhimõtte alusel – toimunud etappide arv miinus
üks etapp (kui toimusid kõik etapid, liidetakse osaleja üldarvestuses kolme parima etapi
punktid, kui toimus kolm etappi, läheb arvesse kahe parima etapi tulemus jne.)
5.3. Sarja kokkuvõttes on eri võistlusklasside parimad enim punkte kogunud osalejad
6. Autasustamine

Autasustatakse sarja kokkuvõttes kõikide võistlusklasside kolme parimat karikatega
7. Muud küsimused
Kõik käesolevas juhendis käsitlemata juhud lahendab sarja etappide korraldajate
üldkoosolek.
8. Etappide korraldajad
Etapp
Mulgi Uisumaraton
Paunküla Uisumaraton
Võru Uisumaraton
Pärnu Uisumaraton

Korraldaja
Loit Kivistik
Vahur Leemets
Ain-Ivar Tupp
Tair Anton

Telefon
503 7186
5649 5439
511 4179
511 6675

E-mail
juhatus@rattaklubi.ee
vahur@nelson.ee
info@haanjamatkad.ee
tair.anton@wigur.ee

