
    
 

VILJANDIMAA LAHTINE VIRTUAAL  MAANTEEJOOKS 2020  
JUHEND 

 
 

EESMÄRK:   Rahva tervisespordi edendamine ja liikumiselamuse pakkumine. Joosta võivad kõik inimesed.  
 

AEG JA KOHT: Virtuaaljooks toimub 25.-26.aprill 2020 üle Eesti, kus võimalik ja tohib 
 
VANUSEKLASSID JA DISTANTSID : 

                                                   
                PU14  ( 2007 ja hiljem)                -    5 km 
                PU16  ( 2005 - 2006)                   -    5 km 
                PU18  ( 2003 - 2004)                   -    5 km 
     M        ( 2002 ja varem)               -    5 km   
     PU      ( 2001 ja hiljem)     -   10 km 
                 M        ( 1981 - 2000)                  -   10 km 
     MV     ( 1980 ja varem)               -   10 km 
 
    TU14   ( 2007 ja hiljem)               -    5 km 
    TU16   ( 2005 - 2006)                  -    5 km 
                TU18   ( 2003 - 2004)                  -    5 km 
     N        ( 2002 ja varem)               -    5 km 
     TU      ( 2001 ja hiljem )              -   10 km 
     N        ( 1981 - 2000 )                 -   10 km 
                 NV      ( 1980 ja varem)              -   10 km 
 
         500m lastejooks 
                P        ( 2009 ja hiljem)              -  500m 
                T        ( 2009 ja hiljem)              -  500m       
 
JOOKSU KORRALDUS:  Osalejad jooksevad individuaalselt oma valitud distantsi kohas, kus on   
                   lubatud joosta, järgides liikumispiirangutest tulenevaid nõudeid 2+2.   
                   Distants tuleb läbida kas 25.aprillil või 26.aprillil 2020 aastal.    
                   Eelnevalt tuleb jooksule registreeruda, mille järel saabub automaatselt osaleja  
                   e-mailile link, kuhu osaleja märgib jooksu tulemuse aja. Tulemus kajastub  
       automaatselt protokollis (Live tulemused sport.karksi.ee). Võimalusel lisa jooksu 
       gpx fail/pilt enda jooksust tulemuse märkimise lehele. 
                                          Eeldame, et osaleja läbib ausalt valitud distantsi ja märgib õige aja. 
      TÄHTIS POLE VÕIT, VAID OSAVÕTT! 
. 
REGISTREERIMINE:     

Registreerimine toimub kodulehel  sport.karksi.ee kuni  26. aprill 2020  kella 17.00-ni. 
Jooksu periood 25.-26.aprill (laupäeval ja pühapäeval) 
 

  

http://sport.karksi.ee/


 
OSAVÕTUMAKSUD 
    Täiskasvanud  2001 ja vanemad 2€ tasuda kontole MTÜ Karksi Sport 
                                                            a/a EE861010220259462227 
              Õpilased  2002 ja nooremad TASUTA 
Osavõtu mittelaekumisel ei kajastata tulemust ja eemaldatakse lõppprotokollist hiljemalt 27.04.2020 kell 17.00 

 
INFO:  Kõigile jooksu lõpetanutele virtuaalne diplom. Kõikide osalejate vahel, kes on lõpetanud jooksu ja 
tasunud osavõtumaksu, loositakse 28.04.2020 välja kaks 10 korra August Kitzbergi nim Gümnaasiumi 
spordikompleksi kasutuskaarti ja üks 20€ Coop kinkekaart 
 
Võistlust korraldab MTÜ Karksi Sport 
Küsimuste korral info karksisport@gmail.com, 55698844 Jaak Israel 
Kodulehekulg sport.karksi.ee  

mailto:karksisport@gmail.com

