
Alutaguse maratoni lisainfo 5. veebruari seisuga 
 

Tartu poolt tulijad. Mööda Tartu-Jõhvi maanteed sõites keerata 6 km peale Iisakut paremale Jõuga 

järvede peale (silt Raudi 13 km). Järgmisest ristist keerata Jõhvi-Vasknarva teele jõudes vasakule 

(Jõhvi poole). U 9 km pärast tuleb Ahtme Pannjärve ringristmik, kust tuleb keerata paremale, edasi 

juhatavad maratoni viidad.  

 

Tallinna poolt tulijad. Mööda Tallinna-Narva mnt. sõita otse Jõhvi linna sisse, üle viadukti ja siis 

ringteelt teine mahasõit (kontserdimaja suunas). Mööda Jõhvi-Vasknarva teed esimesest ringteest 

otse üle ja teisest ringteest kolmas mahasõit, edasi juhatavad maratoni viidad.  

Link keskusele delfi kaardirakenduses 

Koordinaadid N 59*17`21.93" E027*33`27,76" 

Parkimine: Keskuses jälgida parkimist korraldavate politseinike juhtnööre (kaugeim koht ca 500m 

keskusest). 

Stardimaterjalide väljastamine/registreerimine toimub kl 9.00-12.00võistluskeskuse seminariruumis 

teisel korrusel (vaata kaardilt ja jälgi viitasid võistluskeskuses). 

Lastesõitudele registreerimine (tasuta) toimub hommikul, miniestoloppeti pass maksab 2 eur. Start 

alates 11.15 0-8a ca 500m ring staadionil. 9-12a 2km ring. Kõik osalejad saavad suu magusaks ja 

lapsi abistab rajal maskott. Peale lastesõite viib lastele põnevaid suusamänge läbi Suusabuss. 

Stardigrupid on jaotatud 100 osaleja kaupa (vt. staadioni kaarti) ja avatakse osalejatele 10.30, enne 

stardikoridori paigutatud suusad korraldajad eemaldavad. 

Pakihoid on avatud keskuse peamaja taga, asjade (kotid, autovõtmed jm.) vastuvõtmine alates 10.30  

Keskuses olemas katusealune määrimisala (elektri kasutamise võimalus) ja kohal on määrdeteenuse 

pakkujad (Skiwax alates reedest, A&T sport laupäeva hommikust). Energiatooteid pakub Enervit. 

Varukepid 200m peale starti ja kõigis TP-des. 

Raja ettevalmistus: lumeolud rajal head, rajamasin freesis kogu raja kolmapäeva õhtul siledaks. 

Hetke ilmaprognoosidest lähtudes lõpliku võistlusjälgede tegemine planeeritud alates reede 

pealelõunast kuni südaööni. Stardis 8 jälge, 300-1000m 6 jälge, rajal 2 jälge. Finišhis kolm koridori.  

Võistluspäeval lubab ilmaprognoos lumesadu ja radade lahtisõitmiseks on töös mitu rühma 

eessõitjaid. 

Raja 10km-l on Enervit vahefinish, võitjale eriauhind. 

 

Kuna maraton toimub klassikalises sõiduviisis, siis korrektse tehnika kasutamist jälgivad ajal 

videokaameraga varustatud tehnikakontrollid. 

Hõlbustamaks võistlejate jootmist rajal, väljub kell 11.10 keskusest buss TP-sse I ja III jootjatele. TP-

desse viiv tee on liikluseks suletud!! (ainult korraldajad). 

TP info:  

TP I: vesi, Enervit spordijook, mustikajook, sool, leib 

http://kaart.delfi.ee/?bookmark=9f5abe0fcc51db5895fd2b5238866002


TP II: vesi, Enervit spordijook, mustikajook, puuviljaleib, sool, hapukurk, rosinad, banaan  

TP III: vesi, Enervit spordijook, mustikajook, puuviljaleib, sool, hapukurk, rosinad, banaan  

Finishi TP: tee, hapukurk. 

Toitlustus peale võistlust: Seljanka, tee, saiake, jagamine sees kohvikus ja maja hoovis. 

WC – keskuses 12 sooja ja 6 vanakooli külma jalajälge. 

Pesemine ja riietusruum keskuses on osalejatele tasuta kasutamiseks. Olud on kitsad, meeste 

poolel (väike) soe saun. 

Diplom – peale ametlike tulemusi www.estoloppet.ee allalaadimiseks ja ise printimiseks. 

 

Keskuse kaart: 

 

http://www.estoloppet.ee/

