SÜSTAMATK PIIRISSAARE SUTSAKAS
2020
1. Süstamatk Piirissaare Sutsakas on üks osa 11.-18.07.2020 toimuvast Peipsi Järvefestivali
programmist. http://peipsifestival.ee
2. Süstamatk toimub kolmapäeval 15. juulil 2020.a. Ühisstardiga ca kell 17.00 Piirisaarelt,
Piirissaare sadamast.
3. Finish on Piirissaare sadamas.
4. Distantsi pikkuseks on 11 km. Sõidetakse mööda Piirissaare kanalit põhja poole, ümber
Piirissaare lääne külje (Laaksaare poolne külg), ning seejärel Piirissaare lõuna poolt,
mööda kanalit tagasi Piirissaare sadamasse.

Start ja finiš

Matka kestvus ca 3 h.
NB! Korraldajad sõiduvahendeid ei rendi ega vahenda.
Süstamatk on kõigile osalejatele tasuta.
Süstamatkaks registreerimine toimub eelregistreerimisena aadressil
https://forms.gle/fWra4zEeaYAoyZeJ8
9. Eelregistreerimine lõppeb 13. juulil.
10. Matkal osalejatele on toitlustus 5 € Ekstreempargi telgis. Pakutakse hääd ja paremat.
11. Kõigi osalejate vahel loositakse välja kinkekaart 16. Võhandu Maratonile, mis toimub 17.
aprill 2021.
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igat tüüpi süstad.

SAABUMINE PIIRISSAARELE
12. Piirissaarele pääseb Laaksaare sadamast praamiga või süstaga ise üle sõites. Ülesõit on ca
8 km pikk.
13. NB! Piirissaare praamile pääsemine nõuab eelbroneeringut lehel
https://veeteed.com/#/et/content/schedules/LAA-PII

13.1.

Praam väljub Laaksaare sadamast. Broneeritud piletide eest saab tasuda sularahas ja
pangakaardiga kohapeal laevakohvikus. Ülesõit kestab ca 45 min.
14. Laaksaare sadamas on tasuline parkla 2 € / 24h.
15. Saabudes Piirissaarele, külastage esmalt Ekstreempargi telki, kust saate informatsiooni
matka kohta. Infotelk on avatud alates kella 13:00st.
16. Piirissaar on väike äge saareke, kus pole just palju majutust, aga alati saab ööbida oma
telgis või tagasi mandrile aerutada.
17. Peale süstamatka kell 20:00 esineb Piirissaare sadamas ansambel S.E.K.S.

LAHKUMINE PIIRISSAARELT
18. Sõidugraafiku järgi neljapäeval, 16. Juulil Piirissaare sadamast praami Laaksaarele ei
välju. Küll aga tehakse üks lisareis, mille väljumise aeg selgub jooksvalt.

REEGLID
19. Päästevesti kandmine on kohustuslik.
20. Nõutud on ujumisoskus.
21. Prügi vette ja kaldale viskamine on keelatud.
22. Kaasas peab olema veekindlalt pakitud telefon.
23. NB! Kanna mobiiltelefoni enda küljes, nii saad kutsuda abi ka siis, kui oled kõik muu
varustuse kaotanud.
24. Termokile! NB! Kanna seda enda päästevesti taskus või muul viisil enda küljes. Ümber
minnes ning kaotades kogu varustuse, võib see päästa Teid alajahutmisest.
25. Matkajad peavad arvestama, et suurel järvel sõites, on tegemist kõrgendatud riski
olukorraga ja nad osalevad omal riisikol. Korraldajad ei vastuta osalejatele rajal tekkida
võivate vigastuste, traumade, surma ega muu sarnase eest.
26. Ürituse korraldajad ei kanna mingit materiaalset vastutust matka käigus kadunud või
purunenud esemete eest.
Informatsioon matka kohta:
Üldnumber:
Tel: +372 52 10 800
Hillar Irves (EST, RUS)
Tel: +372 52 13 130
Meriliin Irves (EST, ENG)
Tel: +372 56 196 377
e-post: vohandumaraton@gmail.com

