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JUHEND 
 

PÄRNU JÕE TRIATLON – Pärnumaa meistrivõistlused triatlonis 

11. JUULI  

 

TOIMUMISKOHT       

Võistluskeskus asub Pärnu linnas Kesklinna silla juures Suur-Jõekalda tänaval 
(58°23'24.1"N, 24°29'39.3"E) 
 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA      
Peakorraldaja: Tair Anton (A2K Spordiklubi MTÜ), tel. 511 6675, e-post: info@parnutriatlon.ee  

Peakohtunik: Hanno Kroon, tel. 511 6452 

 

DISTANTSID JA VANUSEKLASSID       

1. Lühike distants:  

• Ujumine, 375m  

• Ratas, 10.0 km  

• Jooks, 2.5 km  

 Vanusegrupp: M/N …-20, sünniaasta 2001a. ja nooremad  

 

2. Pikk distants: 

• Ujumine, 750m 

• Ratas, 20.0km  

• Jooks, 5.0km 

 Vanusegrupid:   

• M/N 20-39, sünniaasta 1971 – 2000a. sündinud  

• MV/NV 50- …, sünniaasta 1970a. ja vanemad   

 

Pärnumaa MV arvestuses osalevad automaatselt kõik osalejad, kes esindavad mõnd Pärnumaa klubi 

või elavad/töötavad Pärnumaal. Vastav märge peab kajastuma registreerimisandmetes. 

  

AJAKAVA        
Laupäev, 11.07.2020 

09:00–17:00 Võistluskeskus on avatud 

09:00–12:00 Stardimaterjalide väljastamine kuni 30min enne iga stardi algust! 

09:30–10:15 vahetusala avatud lühikese distantsi rataste viimiseks 

10:20 Lühikese distantsi infominutid 

10:30 LÜHIKESE DISTANTSI START  

11:15–11:40 vahetusala avatud lühikese distantsi rataste äravõtmiseks 

11:45–12:15 vahetusala avatud pika distantsi rataste viimiseks  

12:20 Pika distantsi infominutid 

12:30 PIKA DISTANTSI START  

12:40 Lühikese distantsi võistlejate autasustamine 

14:00–14:25 vahetusala avatud pika distantsi rataste äravõtmiseks  

16:00 Pika distantsi võistlejate autasustamine 

 

mailto:info@parnutriatlon.ee


                       
 

Pärnu Jõe Triatlon   I   A2K Spordiklubi MTÜ    I    tel. +372 511 6675   I   e-mail: info@parnutriatlon.ee  
 

 

Pärnumaa meistrivõistluste arvestus: 

Kõik Pärnumaa klubide või Pärnumaal elavad/töötavad osalejad osalevad automaatselt ka 

Pärnumaa MV arvestuses.  

 

REGISTREERIMINE       

Registreerimine toimub toimub veebikeskkonnas www.parnutriatlon.ee ja võistluspäeval kohapeal.  

Eelregistreeringu kinnitab osavõtutasu tasumine, mille alusel kantakse võistleja osavõtjate 

stardinimekirja. Osalustasuna tuleb tasuda see summa, mis kehtib raha ülekandmise hetkel, mitte 

registreerimise hetkel! 

Võistluspäeval registreerimine toimub võistluskeskuses alates kella 9-st kuni hiljemalt kella 10-ni. 

Osavõtutasu tasumine kohapeal võimalik ainult sularahas!   

Registreerimisel tuleb täita osaleja vorm, kus esitada andmetena: 

- eesnimi,  

- perekonnanimi,  

- isikukood,  

- sünnikuupäev 

- klubi (kui on),  

- kontakttelefon,  

- kontakt-e-post. 

Numbrite väljastamine toimub võistluskeskuses kohapeal perekonnanime järgi (kaasa isikut tõendav 

dokument, litsents). 

Igasugune ümberregistreerimine ja distantsi vahetus on lisatasu eest, so. 10€, millele lisandub 

kallima distantsi hinnavahe. Soodsamale distantsile ümberregistreerimisel hinnavahet tagasi ei 

maksta! 

Registreeringu tühistamine kuni 1 nädal enne võistluse toimumist, tagastatakse 50% tasutud 

osalustasust, hilisemal osaluse tühistamisel osalustasu ei tagastata! 

 

OSALUSTASUD         

VEEBILEHEL, kuni kolmapäevani, 08.07.20 hind 40€ 

VÕISTLUSPAIGAS KOHAPEAL  hind 50€ 

Osalustasu sisaldab: 

- Meene lõpetajale 

- Võistleja põhinumbrit (ratas/jooks) ning ratta kleebisnumbrit 

- Tähistatud radasid 

- Teenindust rajal ja vahetusalas 

- Turvalisuse tagamist vees ja liikluskorraldust rattarajal 

- Arstiabi võistluse ajal ja vahetult pärast lõpetamist 

- Elektroonilist ajavõttu 

- Spordijooki ning joogivett rajal ja finišis 

- Troopiliste viljade, Eesti Pagar küpsetiste ja Saku jookide buffé finišialas 

- Tulemust lõpuprotokollis 

 

LITSENTS        

Kõigil võistlejatel on kohustuslik Eesti Triatloni Liidu litsentsi omamine.  

http://www.parnutriatlon.ee/
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2020a. hooaja litsentsi on võimalik osta Eesti Triatloni Liidust, saates taotluse e-mailiga aadressil: 

info@triatlon.ee. Ühepäevane litsents on saadaval ka võistluskeskuses kohapeal. Litsentseeritud 

võistlejatele garanteeritakse õnnetusjuhtumi kindlustus. 

Detailsem litsentsi puudutav info:  

http://www.triatlon.ee/upload/fck/ETL_litsentseerimise_kord.pdf 

Hooaja litsents  

• Lapsed hind 5€ 

• Noored hind 10€ 

• Juuniorid hind 15€ 

• Täiskasvanud (20+) hind 25€ 

Ühekordne litsents  

• Lapsed hind 1€ 

• Noored hind 5€ 

• Juuniorid hind 5€ 

• Täiskasvanud (20+) hind 10€ 

 

VÕISTLUSRADA       

Ujumine toimub Pärnu jões Kesklinna silla kõrval. Stardid on veest ja suunaga vastu-päeva, jättes 

kõik poid vasakule. Ujuda tuleb 1x 375m ring. 100 või enama osaleja korral viiakse ujumine läbi 

rolling-stardina.  

Rattarada on piiratud liiklusega asfaltteel, kulgedes valdavalt mööda Rääma tänavat, tagasipööre Oja 

tänaval Pärnu haigla juures. Raja pikkus 1 x 10.0 km ring. TUULESSÕIT ON KEELATUD! Kiivri kandmine 

rattaetapil on kohustuslik. 

Jooksurada on kahe silla kallasrajal Pärnu jõe paremal kaldal edasi-tagasi põhimõttel. Tagasipöörde 

koht tähistatud torbiku ja kohtunikuga, Joostes hoia vasakusse äärde! 

Vahetusala on piiratud aiaga. Rattad pannakse ja võetakse ära vastavalt ajakavale. Ratta ja kiivri 

vastavust ITU reeglitele kontrollitakse vahetusalasse varustuse toomisel. Vahetusalasse jäetud 

varustus, millele õigeaegselt järgi ei tulda, viiakse infotelki. Vahetusalasse pääseb ainult numbriga 

võistleja – lapsevanemaid ja kõrvalisi isikuid vahetusalasse ei lubata. 

 

AUTASUSTAMINE       

Võistlustel autasustatakse iga distantsi vanuseklasside kolme parimat meest ja naist karika, diplomi 

ja meene auhinnaga.  

 

PROTEST        
Igal võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon. 

Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule 

hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.  

Ajavõtu ja tulemuste protesti võib vaidlustada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste 

avaldamist. 

2020a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50€, mis tagastatakse protesti rahuldamisel. 

 

MUU         
Parkimine toimub Suur-Jõekalda tänava parklas ja tänaval ja Kesklinna sillast mere poole jäävatel 

tänavatel. 

Meditsiiniline abi on saadaval kogu võistluspäeva ajal ja asub võistluskeskuses. 

mailto:info@triatlon.ee
http://www.triatlon.ee/upload/fck/ETL_litsentseerimise_kord.pdf
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Tehniline abi on saadaval kogu päeva ulatuses võistluskeskuse juures Veloteek poes. 

Pesemise ja sauna võimalus Pärnu Rannastaadionil (Ranna pst. 2, Pärnu) osaleja numbri alusel 

TASUTA. 

Kaotatud/leitud asjad saab kätte võistluspäeval infotelgist või hiljemalt 1 kuu jooksul VISU Sport 

poest (Riia mnt. 169a, Pärnu). 

Ajavõtukiibi kaotamisel tuleb selle omanikul ehk selle kiibiga võistlejal tasuda valuraha 30€. 

 


	TOIMUMISKOHT
	Võistluskeskus asub Pärnu linnas Kesklinna silla juures Suur-Jõekalda tänaval (58 23'24.1"N, 24 29'39.3"E)
	VÕISTLUSTE KORRALDAJA
	DISTANTSID JA VANUSEKLASSID
	AJAKAVA
	REGISTREERIMINE
	OSALUSTASUD
	LITSENTS
	VÕISTLUSRADA
	PROTEST
	MUU


