
Kinnitatud Pärnu Klubi Tervisesport 

                       juhatuse koosolekul 17.mail 2021 

 

Pärnu Klubi Tervisesport 37. Aastajooksu (Pühvli-aasta) 

juhend 2021.a.  

 

EESMÄRK  

Võimaldada täiskasvanutel, noortel ja lastel tegeleda jooksmisega kui ühe parima mitmekülgseks 

arenguks vajaliku alaga. 

 

HOOAJA KALENDER 

Etapp     Kuupäev Toimumise  Distantside pikkused  

          koht       sünd. 2011-2016 sünd. 2010 ja varem 

I etapp      29.juuni Niidupark  500 m    1500 m 

II etapp      06.juuli Niidupark  500 m    1500 m 

III etapp     13.juuli Niidupark  500 m    1500 m Pärnu linna ja  

         Pärnumaa Spordiveteranide Koondise meistrivõistlused  

IV etapp     20.juuli Niidupark  500 m    3000 m 

V etapp     27.juuli Niidupark  500 m   3000 m 

VI etapp     03.august Niidupark  500 m    3000 m 

Meremiilijooks   10.august Rand (plaaž) 5-7a =463 m 8-10a = 926 m 1852 m Eraldi juhend 

VII etapp     17.august Raeküla  700 m   5000 m 

VIII etapp     24.august Raeküla  700 m    5000 m 

IX etapp     31.august Raeküla  700 m    5000 m 

 

AJAKAVA 

I start  kell  18.20 – 2011-2016 sündinud (5. - 10.aastased tütarlapsed) 

II start kell  18.25 – 2011-2016 sündinud (5. - 10.aastased poeglapsed) 

III start kell 18.35 – 2010  ja varem sündinud (11.aasta vanused ja vanemad naised – ainult 

                                                                                                              Niidupargi 1500 m etappidel) 

IV start kell 18.45 – 2010 ja varem sündinud  (11.aasta vanused ja vanemad mehed) 

 

OSAVÕTJAD 

Võistlus on avatud kõigile jooksuhuvilistele. 

Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise. 

Ohutuse tagamiseks palume kõigil osalejatel täita Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 

nõudeid. Võistluspaigas olemas käte desinfitseerimise vahendid. 

Esmaabi vajadusel pöördu korraldaja poole.  

Nooremaid kui 5-aasta vanuseid võistlema ei lubata. 

Lapsed vanuses 5 – 10 aastat (sünniaastaga 2011 – 2016) stardivad ainult oma võistlusklassis. 

Kui Aastajooksu raames viiakse läbi linna või maakonnavõistlusi, siis toimuvad need Pärnu  

Linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse, Pärnumaa Spordiliidu või Pärnumaa Spordiveteranide 

Koondise reglemendi alusel.  

Registreerimisel Aastajooksule on oluline, et täidaksite registreerimisankeedil kõik nõutud 

andmed, et selliste võistluste korral oleks selge teie õigus pretendeerida vastavatele medalitele. 

Registreerimisel küsitavad andmed on: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht (kohaliku 

omavalitsuse üksuse tasandil), klubi, e-mail. 



 

VANUSEGRUPID 

             M  E  H  E  D             N  A  I  S  E  D 

Vanuseklass Sünniaasta     (Vanus)   Vanuseklass Sünniaasta (Vanus) 

P7                  2014 – 2016       5 – 7   T7            2014 – 2016 5 – 7 

P10                2011 – 2013       8 – 10   T10            2011 – 2013      8 – 10 

P14                2007 – 2010     11 – 14   T14            2007 – 2010     11 – 14 

P18                2003 – 2006     15 – 18   T18            2003 – 2006  15 – 18 

M                   1982 – 2002     19 – 39   N            1987 – 2002      19 – 34 

M40               1972 – 1981     40 – 49   N35            1977 -  1986      35 – 44 

M50               1962 – 1971     50 – 59   N45            1967 – 1976      45 – 54 

M60               1961 ja varem 60 ja vanemad  N55            1966 ja varem  55 ja vanemad  

 

TULEMUSTE ARVESTAMINE:  

Aastajooksu punktiarvestuse aluseks on iga etapi protokoll, mille alusel jagatakse kohapunkte  

alljärgnevalt: I koht 0 punkti, II koht 2 punkti, III koht 3 punkti jne. Üldarvestusse läheb igalt  

distantsilt parim tulemus + 3 parimat saavutatud tulemust sõltumata distantsist. 

Võistlejal, kellel nõutud 6 etapi tulemusi ei ole, jooksusarja arvestuse ei lähe. 

Kõige vähem punkte kogunud võistleja on võitja, järgmine on teine jne. 

Punktide võrdsuse korral on parim võistleja see, kellel on rohkem kõrgemaid kohti. 

Punktiarvestus on eraldi  nii 11-aastaste ja vanemate meestele ja naistele ning 5. – 10.aastaste  

poistele ja tüdrukutele (kokku neli eraldi arvestust). 

Kõikidel etappidel osalenud on need, kes on lõpetanud jooksusarja 9 etappi, katkestamised  

arvesse ei lähe. 

 

AASTAJOOKSU OSAMAKS 

    Eelregist-      Kogu hooaeg korraga  Kohapeal võistluspäeval 

    reerimisel      registreerudes (soodus)      registreerudes 

Täiskasvanud osaleja        5,00  35,00    7,00 

Pensionärid          2,00  14,00    3,00 

Õpilased, üliõpilased        1,00    7,00    2,00 

Eelkooliealised        tasuta              tasuta             tasuta 

Terve hooaja osamaksu soodussumma on 7 korra maksumus (2 korda tasuta). 

 

REGISTREERIMINE JA TASUMINE 

Eelregistreerimine toimub internetis MTÜ Karksi Sport kodulehel internetiaadressiga  

https://timesport.ee  
Eelregistreerimine on avatud alates 01.juunist 2021.  Terveks hooajaks on võimalik registreeruda 

kuni esmaspäev 28.juuni kella 15.00-ni.  

Eelregistreerimine suletakse alati esmaspäeval kell 15.00 enne teisipäevast etappi (avatakse õhtul 

peale eelmise etapi lõppemist). Peale registreerumist saadetakse osavõtjale automaatselt e- 

mail Pärnu Klubi Tervisesport pangaandmetega ja osaleja kannab oma pangast üle osavõtutasu.  

Ülekande selgitusse märkida kindlasti võistleja ees- ja perenimi ning sünniaasta.  

Pärnu Klubi Tervisesport arveldusarve on EE431010902001226007 (SEB). 

Pangaandmed ja osamaksu suurused on kirjas Aastajooksu juhendis ja juhend on üleval ülaltoodud 

veebiaadressil, samuti Pärnumaa Spordiliidu kodulehel.  

https://www.psl.ee/sundmused/parnumaa-aastajooks/ 

 

https://timesport.ee/
https://www.psl.ee/sundmused/parnumaa-aastajooks/


 

Tasutuks loetakse osaleja, kelle osavõtutasu on laekunud esmaspäeval enne teisipäevast etappi.  

Terve hooaja eest korraga tasudes peab osamaks laekunud olema hiljemalt esmaspäeval,  

28.juunil.  

NB! Lapsevanemad, palun eelregistreerige ka oma eelkooliealised lapsed, kuigi osamaksu neil 

tasuda ei tule. 

Registreerimine võistluspaigas on avatud laste distantsidele 17.30 – 18.10 ja põhidistantsile 

17.30 – 18.35 (Niidupargis kuni 18.30 kuna seal toimub 2 põhidistantsi starti). 

Võistleja, tule võistluspaika aegsasti, nii saad järjekorda vältimata kätte oma numbri, teha võistlus- 

päevase registreeringu ja sularaha makse ja rahulikult keskenduda eelseisvaks võistluseks. 

Võistluspäeval kohapeal saab tasuda ainult sularahas, maksjatel palume võimalusel kasutada 

täpset raha.  

 

AJAVÕTT JA STARDINUMBRID 

Ajavõtt toimub kiibiga, mis on kinnitatud rinnanumbri külge. Kiipi ei tohi eemaldada. 

Võistlusnumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. 

Ületades lõpujoont, palume oma pulsikellade sulgemisega oodata, kuni väljute matilt. Kui kella 

sulgev käsi jääb numbri ja maas oleva kiipi lugeva mati vahele, siis tulemus ei osuta fikseerituks, 

sest inimese kehaosad hoiavad impulssi ja ei juhi neid. Heal juhul saab tulemus kirja hiljem, aga ei  

pruugi olla enam lõpetajate õiges järjekorras, sest tulemus saab fikseeritud hetkel, kui kiibil ja  

matil tekib „silmside“. 

Kasutatakse korduvkasutatavaid numbreid, mistõttu peale finišeerimist tähistava mati  

ületamisel jätkub finišikoridor alaga, kus võistlejatel tuleb ära võtta võistlusnumber ja koos 

haaknõeltega asetada vastavasse kasti.  

Järgmiseks etapiks aktiveeritakse need numbrid ajavõtu teenuse osutaja poolt. 

 

TULEMUSED 

Tulemused avaldatakse internetilehel https://timesport.ee  kus on võimalik näha nii  

distantside üldparemusjärjestust kui ka järjestusi vanuseklasside kaupa. Pärnumaa Spordiliidu 

Spordiliidu koduleheküljel https://www.psl.ee/sundmused/parnumaa-aastajooks/ on üleval 

protokollid meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute jooksude kohta. Eelmise etapi protokollid on 

üleval stardi infotahvlil.  

Võistluse finišis on üleval ekraan live-tulemustega. 

 

PROTESTID 

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumise jne kohta esitada 30 minuti jooksul pärast 

vastava distantsi finiši sulgemist. 

Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluse kohtunike kogu, kuhu kuulub peakohtunik,  

sekretariaadi juht ja ajavõtu teenuse osutaja. 

 

AUTASUSTAMINE 

Jooksusarja arvestuse iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse auhinnaga. 

Võistleja, kes on osalenud kõigil 9 etapil, saab medali. 

Aastajooksu pidulik lõpetamine, kus antakse üle autasud, leiab aset võimalikult kiiresti peale 

jooksusarja lõppu, täpne aeg ja koht teatatakse hooaja lõpul. 

 

 

 

https://timesport.ee/
https://www.psl.ee/sundmused/parnumaa-aastajooks/


 

ANDMEKAITSE 

1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada, 

2. Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 

talletamiseks. 

3. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluste 

korralduslikel eesmärkidel. 

 

VÕISTLUSE KORRALDAJA 

Pärnu Klubi Tervisesport 

Registrikood  80090141 

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust: 

Korraldustoimkonna juht Silvia Neeme 5333 2502 

Sekretariaadi juht Saima Rand 5561 5954 saima.rand@mail.ee 

 

 

 

 


