11. PÄRNUMAA RATTARETK
JUHEND
1. Eesmärk
 Liituda liikumist, tervist ja sporti väärtustava Eesti spordinädala kampaaniaga
 Tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust
 Edendada liikumisharrastust ning pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east,
sportlikust vormist ning varustuse tasemest
 Tõsta liiklusohutust ja edendada rattakultuuri
2. Korraldaja
MTÜ Pärnumaa Spordiliit koostöös toetajatega.
3.Aeg ja tegevuspaik
29. september 2018 Pärnus ja Audrus
3. Keskus, start, finiš, raja iseloom, rajateenindus
3.1. Keskus: asub Pärnu Rannastaadionil ja sellega külgneval alal.
3.2. Start ja finiš: Start antakse kell 13.00. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
3.3. Raja iseloom: rada kulgeb peamiselt kergliiklusteedel ning osaliselt avatud liiklusega
teedel ja tänavatel. Osalejad peavad juhinduma liikluseeskirjast. Teid ja tänavaid sündmuse
ajaks ei suleta.
3.4. Rajateenindus:
56 km rajal on kolm teeninduspunkti (edaspidi TP), kus pakutakse jooki. TP-d asuvad VanaPärnus (läbitakse kahel korral) ja Audru kiriku platsil.
38 km rajal on üks TP asukohaga Vana-Pärnus
10 km rajal TP-d puuduvad
Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Märgates hädasolijaid, palume informeerida
teeninduspunkti, rajal liikuvaid esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või
hädaabinumbril 112. Esmaabi võistluskeskuses ja rajal tagavad Eesti Punase Risti Pärnumaa
Seltsi vabatahtlikud.
Esmase rattaabi stardipaigas ja rajal tagab Hawaii Express. Probleemide korral helistada
tehnilise abi numbrile 51974010.

4. Distantsid
Rattaretk ~56 km
Rattaretk ~38 km
Rattaretk ~10 km
5. Registreerimine ja osalustasud
5.1. Registreerimisvõimalused

Maratoni mõõtu pingutus
Mõõdukas väljakutse
Meeldiv ringike

5.1.1. Eelregistreerimine internetis www.psl.ee kuni 26.09.2018 kell 23.59.
5.1.2. Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infoletis kuni 26.09.2018 kell 20.00.
5.1.3. 29.09 kohapeal kell 11.00-12.45.
5.2. Firmad, õppeasutused ja spordiklubid
Arvestust peetakse alates 5 liikmest, seejuures lisandub registreerumisel hinnasoodustus 20%.
Soodustuse kehtimise eelduseks on grupi korraga registreerimine. Topeltsoodustused ei kehti
(seenioride ja noorte soodustuse saajad ei saa gruppide soodustust ja vastupidi).
5.3. Osalustasud
56 km | 38 km
Täiskasvanud
Seeniorid alates 60
a. ja noored alla 20.
a (k.a.)
10 km
Täiskasvanud
Seeniorid alates 60
a. ja noored alla 20.
a (k.a.)

I voor
kuni 31.08.2018
10 EUR

II voor
1.09.-26.09.2018
12 EUR

29.09.2018
15 EUR

8 EUR

10 EUR

12 EUR

I voor
kuni 31.08.2018
8 EUR

II voor
1.09.-26.09.2018
10 EUR

29.09.2018
12 EUR

6 EUR

8 EUR

10 EUR

Loobumisel osalustasu ei tagastata.
Osalustasus sisaldub:
 rattamärgis
 jook
 toitlustamine
 rajateenindus
 esmaabi
 tehniline rattaabi Rannastaadionil ja rajal
 pakihoid
 loosiauhinnad
 tervisetest
 õpituba tervislikust toitumisest
 meelelahutusprogramm
6. Stardimaterjalide väljastamine
Rannastaadionil kell 11.00-12.45
7. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja
videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

8. Koolidele ja firmadele
Eraldi arvestus õppeasutustele ja firmadele alates viiest liikmest. Selguvad aktiivseimad
õppeasutused ja firmad. Parimatele eriauhinnad.
9. Lastele
Tasuta lastesõidud kuni 9-aastastele toimuvad Rannastaadioni vahetus läheduses. Vaata eraldi
juhendit!
10. Üldist
10.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida
vanemate või saatja loal koos nendega.
10.2. Vastavalt liikluseeskirjale on alla 16-aastased kohustatud liiklemisel kasutama
kinnirihmatud rattakiivrit. Vanematel kui 16 aastat soovitame ohutuse ja turvalisuse huvides
kindlasti kiivrit kanda.
10.3. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse sündmuse eel
korraldaja infokanalites.
11. Korraldaja õigused
11.1. Korraldajal on õigus osaleja rajalt ära kutsuda, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid,
segab teisi osalejaid, käitub agressiivselt, ei pea kinni liikluseeskirjast või takistab mingil
viisil spordisündmuse korraldamist.
11.2. Sündmuse kohta avaldatavad materjalid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab
vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook jmt) avaldatud info õigsuse eest.
11.3. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel
tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure´st tingitud
ürituse ärajäämise korral osalustasu ei tagastata!
11.4. Registreerudes ja osalustasu makstes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja
pakutud tingimustega!

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Registreerimisega seonduv: Ene Saagpakk, sport@pmksl.ee, 5297627
Üldküsimused: Kaiu Kustasson, kaiu.kustasson@psl.ee, 5149380

