
 

 

Pärnumaa Võidupüha maraton 
Juhend 2023 

1. Eesmärk 
1.1. Hoida ja jätkata Pärnumaa Võidupüha maratoni traditsiooni; 
1.2. Populariseerida maratoni- ja poolmaratonijooksu;  
1.3. Edendada liikumist ja tervist väärtustava liikumisaasta 2023 kampaaniat; 
1.4. Tuua Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus 22. juunil süüdatav mälestustuli Eesti Vabariigi sünnilinna 

Pärnusse ja lähetada see Võidupüha tseremooniale. 
2. Korraldaja 

2.1. MTÜ Pärnumaa Spordiliit, MTÜ Suusasport, Pärnu Spordikool koostöös toetajatega. 
3. Aeg ja tegevuskohad 

3.1. 22. juuni, 2023; 
3.2. Tori võistluskeskus– maratoni start kell 15:00; 
3.3. Paikuse võistluskeskus - poolmaratoni start kell 17:00; 
3.4. Pärnu kesklinna Iseseisvusväljaku võistluskeskus - maratoni ja poolmaratoni finiš (suletakse 21:00); 
3.5. Pärnu kesklinna Iseseisvusväljaku võistluskeskus -  Võidupüha lastejooksud kell 15:00-16:00. 

4. Rada ja rajateenindus 
4.1. Võidupüha maratoni ja poolmaratoni rada on tähistatud ja kohtunike poolt reguleeritud. Rada 

kulgeb vähese liiklusega asfaltkattega kõrval- ja kergliiklusteedel, Reiu-Raeküla metsamaastikul ning 
Pärnu linna tänavatel; 

4.2. Osaleja on kohustustatud järgima liikluseeskirju ja reguleerijate märguandeid; 
4.3. Osalejate kontroll rajal: 42 km distantsil kontrollitakse osalejate läbimist poolmaratoni stardipaigas; 
4.4. Rajateenindus ja teeninduspunktide sulgemise ajad: Maratonirajal on 12 ja poolmaratonil 6 

teeninduspunkti (TP). Igas punktis on kindlasti vesi ja spordijook. Täpsed teeninduspunktide 
asukohad on märgitud maratoni rajakaardil; 

4.5. Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Märgates hädasolijaid, palume informeerida 
teeninduspunkti, rajal liikuvaid vabatahtlikke esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või 
hädaabinumbril 112. Esmaabi tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad ja Pärnu Kiirabi. 

5. Distantsid 
5.1. Maraton 42 km (ajavõtuga); 
5.2. Poolmaraton 21 km (ajavõtuga); 
5.3. Lastejooksud:  

5.3.1. 100m (1-3.a); 
5.3.2. 200m (4.-6.a); 
5.3.3. 500m (7.-10.a). 



 

 

6. Ajavõtt 
6.1. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti 

lubatakse ainult Pärnumaa Võidupüha maratoni ja poolmaratoni stardinumbriga võistlejad. 
Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber 
on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. 
Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Võistlejad peavad rinnanumbrid 
tagastama korraldajale (katkestajatel tuleb samuti rinnanumber tuua korraldaja kätte finišipaigas) 
Finišeerides ei tohi võistleja katta numbrit käega (spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi 
tulemus saada fikseeritud; 

6.2. Lastejooksudel ajavõttu ei ole. 
7. Maratoni- ja poolmaratoni vanusegrupid  

7.1. Maratoni vanusegrupid: 
Vanuseklassi nimetus Sünniaasta Vanus 
U20 mees-ja naisjuuniorid sünniaastad 2004-2005 18-19 
M ja N sünniaastad 1984-2003 20-39 
M40 ja N40 sünniaastad 1974-1983 40-49 
M50 ja N50 sünniaastad 1964-1973 50-59 
M60 ja N60 sünniaastad 1954-1963 60-69 
M70 ja N70 sünniaastad 1953 ja vanemad 70+ 

7.2. Poolmaratoni vanusegrupid: 
Vanuseklassi nimetus Sünniaasta Vanus 
U18 noormehed ja neiud sünniaastad 2006-2008 15-17 
U20 mees-ja naisjuuniorid sünniaastad 2004-2005 18-19 
M ja N sünniaastad 1984-2003 20-39 
M40 ja N40 sünniaastad 1974-1983 40-49 
M50 ja N50 sünniaastad 1964-1973 50-59 
M60 ja N60 sünniaastad 1954-1963 60-69 
M70 ja N70 sünniaastad 1953 ja vanemad 70+ 
* Lastejooksud vanuses (sünniaasta 2020-2022) 1-3.aastat, (2017-2019 sünniaasta) 4-6.aastat, (sünniaasta 
2013-2018) 7-10.aastat. 

8. Registreerimine ja stardimaksud 
8.1. Eelregistreerimine (sh lastejooksud) timesport.ee lehel kuni 19.06.2022 kell 23.59; 



 

 

8.2. Võistluspäeval stardipaikades: Tori stardipaigas kell 14.00-14.45 ja Paikuse stardipaigas kell 15.30-
16.30; 

8.3. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks: MTÜ Pärnumaa Spordiliit 
arveldusarvele EE211010902000890007, selgitusega (Võidupüha maraton/poolmaraton osalustasu); 

8.4. Arvega tasumiseks palume saata e-kiri info@psl.ee; 
8.5. Stardimaksud 

Maraton, poolmaraton 
 

I voor 
06.02 -30.04.2023 

 

II voor 
1.05.-19.06.2023 

 
22.06 stardipaigas 

Täiskasvanud 15 EUR 25 EUR 50 EUR 
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 
20. a  

10 EUR 20 EUR 50 EUR 

*Loobumisel stardimaksu ei tagastata. *Lastejooksudel stardimaksu ei ole. 

9. Stardimaks sisaldab: 
9.1. kiibiajavõtt; 
9.2. osalejamedal; 
9.3. soovijatele nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom; 
9.4. toitlustamine finišis; 
9.5. jook; 
9.6. rajateenindus (TP-d ja esmaabi); 
9.7. valvega pakihoid 

10. Ümberregistreerimine 
10.1. Ümberregistreerimiseks loetakse nii distantsi kui ka osaleja nime vahetust. 
10.2. Ümberregistreerimine toimub kuni 19.06.2022 kell 23.59: Selleks tuleb saata vastavasisuline 

soov e-mailile info@psl.ee . 
 

11. Osalejate transport finišist stardipaikadesse. Parkimistingimused 
11.1. Tasuta bussid stardipaika väljuvad hotell „Pärnu“ eest. Kohti bussis saab broneerida kuni 

19.06.2022 (kell 23.59). Broneeringu tegemiseks tuleb saata vastavasisuline soov info@psl.ee. 
Hilisemaid soove arvestatakse ainult vabade kohtade olemasolul. Bussi sisenedes kontrollitakse 
broneeringut. NB! Finišeerumise järel stardipaika transporti ei korraldata. 



 

 

11.2. Transpordigraafik 
13.00 Buss Hotell “Pärnu” – maratoni stardipaik Toris; 
16.00 Buss Hotell “Pärnu” – poolmaratoni stardipaik Paikusel. 

11.3. Parkimine stardi- ja finišialades: Parkimisel kehtivad piirkonnas kehtestatud üldised 
parkimistingimused. Palun tähelepanelikult jälgida parkimist korraldavaid märke. 

12. Stardimaterjalide väljastamine 
12.1. Maratoni stardipaigas Toris 22.06.2022 kell 13.00-14.45; 
12.2. Poolmaratoni stardipaigas Paikusel 22.06.2022 kell 15.00-16.30. 

13. Katkestamine 
Juhul, kui võistleja otsustab katkestada, peab ta sellest teavitama lähimat teeninduspunkti. Korraldajal on 
õigus osaleja rajalt ära kutsuda, kui ta ei mahu vastavas teeninduspunktis ajalimiidi sisse või ei lõpeta 
maratoni 6 tunniga või kui tema tervislik seisund ei luba tal jätkata. 

14. Tulemused 
Tulemused avalikustatakse koheselt (online) timesport.ee ürituse lehel. Hiljemalt 25.06. Pärnumaa 
Spordiliidu kodulehel www.psl.ee 

15. Autasustamine 
15.1. Autasustatakse mõlema distantsi üldjärjestuse meeste ja naiste kolme paremat ning kõikide 

vanuserühmade võitjaid; 
15.2. Lastejooksu osalejad saavad kõik šokolaadi, iga vanusegrupi poiste ja tüdrukute parim medali.  

16. Fotografeerimine ja ülesvõtted 
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid 
turunduslikel eesmärkidel. 

17. Protestid 
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast finiši 
sulgemist. Finiš suletakse kell 21.00. Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult protesti 
rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad 
spordisündmuse peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud 
lahendatakse Korraldajate poolt jooksvalt. 

18. Üldist 
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Maratonil startija peab olema vähemalt 18-aastane terve 
isik. Poolmaratonil startija peab olema vähemalt 15-aastane terve isik. 

19. Korraldaja õigused 
Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab. 
Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või 
takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist. 



 

 

Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel.  Finišiprotokollid 
avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda 
ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram) avaldatud info õigsuse eest. 
Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea 
kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad 
saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. 
Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid 
kolmandatele osapooltele. 
Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud 
tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks. 
Võidupüha maratoni ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi 
kellaaega, kantakse osavõtutasud tagasi.  

20. Korraldaja kontaktid: 
20.1. Üldinfo (sh lastejooksud): Maarja Tammai (maarja.tammai@spordikool.parnu.ee/ 533141 92) 
20.2. Raja-ja liikluskorraldusinfo: Janno Nõmm (info@maakapital.com/ 501 0002) 
20.3. Eelregistreerimise ja ajavõtuga seotud info: Jaak Israel (karksisport@gmail.com/ 55698844) 
20.4. Arved/laekumistega ja tõrvikujooksuga seotud info: Kaisa Kirikal (info@psl.ee/ 53494331) 
20.5. Vabatahtlike juht: Taire Ojala (taire.ojala@psl.ee / 56291377) 


