VÕHANDU MARATON

AVATUD RADA
1. Avatud rada on Võhandu maratoni (VM) matkadistants kõigile huvilistele.
2. VM Avatud Rada toimub laupäeval 01. mai 2021.
3. Avatud Rada ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, tulemus lõpuprotokollis
avaldatakse rinnanumbrite järgi.
4. Distantsi pikkuseks on 45 km. Paidra – Leevi –Leevaku.
5. Start on avatud Paidral nelja tunni jooksul kella 9:00 – 13:00 –ni.
6. Finiš avatud Leevakul kella 12.00–22.00-ni
7. Osaleda võivad kõik inimjõul liikuvad ujuvvahendid.
8. NB!Võhandu maratoni meeskond sõiduvahendeid ei rendi ega vahenda.
9. Kui Teil puudub sõiduvahend siis peate selle ise leidma.
9.1. Piiratud koguses süstasid, kanuusid, SUP-e ja RAFT-e saate rentida meie partneritelt,
sõlmides ise vastavad kokkulepped.

REGISTREERIMINE

10. Registreerimine avatakse igal aastal 01.jaanuaril. Aadressil www.vohandumaraton.ee
11. Osaleda võivad kõik aerutamishuvilised, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.
12. Nooremad kui 18 aastased võivad osaleda ainult koos vanemaga või vanema isiklikul
vastutusel.
13. Sõidu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) osavõtutasu
ei tagastata.

STARDIMAKSUD

14. Stardimaksud arvestatakse vastavalt paadis olevate osalejate arvule.
50 EUR üks võistleja
15. Registreerimine lõppeb 28. aprill 2021 kell 24:00
16. Kõik VM Avatud Rajal registreeritud osalejad saavad endale kingituseks maratoni
saunalina ja rinnamärgi koguväärtuses 31 €
17. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid kokkuleppel korraldajatega saab
järgmise aasta maratonile registreeruda poole hinnaga.

ARVELDAMINE
•
•
•
•
•
•
•

Saaja nimi:
Saaja aadress:
Saaja konto IBAN:
Saaja panga nimetus ja aadress:
SWIFT kood / BIC:
Summa:
Ülekande kulud katab:

• Selgituse lahtrisse märkida:

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK
65606 Võru, Estonia, Põllu 2
EE312200221019479906
AS Swedbank, 8 Liivalaia, 15040 Tallinn, Eesti
HABAEE2X
ARVEL MÄRGITUD SUMMA
Maksja
ARVE NUMBER mis koostati teile registreerimisel,
ning osalejate NIMED

RADA
KONTROLL
PUNKT
1 KP Start 9:00 - 13:00
2 KP ülevedu
3 KP
4 KP
5 KP Finiš 12:00 - 22:00

NIMI
PAIDRA
LEEVI
SÜVAHAVVA
REO
LEEVAKU

KAUGUS
STARDIST

ETAPI
PIKKUS

KP SULETAKSE
L. kell 13:00

10 km
18 km
24 km
45 km

10 km
8 km
6 km
21 km

L. kell 22:00

START- https://g.page/vmpaidra
18. Stardi võistluskeskuse koordinaadid
18.1.
Google maps:
57.918028, 27.175722
18.2.
GPS:
57°55'04.9"N 27°10'32.6"E
19. Stardimaterjalide väljastamine toimub Paidral võistluskeskusest.
20. Igale paatkonnale kindlustatakse:
20.1.
Stardinumber mis tuleb kinnitada nähtavalt võistleja külge.
20.2.
Veekindel teekonnakaart infoga.
20.3.
Toitlustus finishis.

FINISH- https://g.page/vmleevaku

21. Finishi võistluskeskuse koordinaadid
21.1.
Google maps:
58.090090, 27.344334
21.2.
GPS:
58°05'24"N 27°20'39"E
22. Palun kasutage saateautot, kes teid turvab ja on vajaliku varustusega ( söök, jook,
kuivad riided, pealambid, apteek jne.) ootamas kontrollpunktides ja sildadel
23. NB! Olles olnud rajal enam kui 8 tundi, oleks igati mõistlik kasutada kojusõidul autoroolis
kedagi teist või jääda piirkonda ööbima.
24. Kui Sa vajad transporti finishist tagasi starti, pead arvestama võimaliku ootajaga kuni 2h.
25. Me toimetame Su koos paadiga tagasi starti Paidral. Transfeer maksab 15.- euri ühele
inimesele, tasumine sularahas kohapeal.

TOITLUSTUS

26. Kõigile VM Avatud Raja osalejatel on toitlustus TASUTA
27. Käepaelad mis tagavad toitlustuse jagatakse koos stardimaterjalidega.
28. Toitlustus toimub finishis Leevakul.
29. Toitlustus finishis algab 12:00
30. Finishis pakutakse tanguputru ja muud hääd paremat.
31. Saatemeeskondi ja pealtvaatajaid toitlustatakse ainult käepaela olemas olul. Käepaelu saab
osta stardis ja finishis. Käepael maksab 5 € ning tasumine toimub sularahas.
32. Soovitame osalejatele rajale kindlasti kaasa võtta oma toidumoona. Näiteks pähklid,
rosinad, energiabatoonid ning kindlasti juua.

REEGLID
33. Päästevesti kandmine on kohustuslik. Ilma vestita sõitjad diskvalifitseeritakse.
34. Kiivri kandmine soovituslik.
35. Eriti tähelepanelik ja ettevaatlik tuleb olla veskitammide läbimisel (kiire vool, kivid)
36. Prügi vette ja kaldale viskamine on keelatud. Joogipudelite ja pakendite loodusesse
viskamine toob kaasa kohese diskvalifitseerimise. Tekkinud prügi saate jätta
kontrollpunktidesse.
37. NB! Kanna Veekindlalt pakitud mobiiltelefoni enda küljes, nii saad kutsuda abi ka siis
kui oled kõik muu varustuse kaotanud.
38. Salvesta oma mobiiltelefonis korraldaja kontaktnumber +372 52 10 800
38.1.
Salvestades numbri telefonis nimega AAA VÕHANDUMARATON tagate, et
number on alati esimesel real ning kriisiolukorras kiiresti leitav ja kasutatav.
39. Termokile NB! kanna seda enda päästevesti taskus või muul viisil enda küljes. Ümber
minnes ning kaotades kogu varustuse võib see päästa Teid alajhutmisest.
40. Pealambid (vähemalt üks paatkonna kohta). Valgust hakkab vaja minema jõel kell 21:30
41. Taskunuga (vähemalt üks paatkonna kohta).
42. Nöör ca 5m. Kinnita see paadi ninasse.
43. Kuivad riided (paki veekindlalt).
44. Vahendid lõkke süütamiseks.
45. Söök ja eriti pöörake tähelepanu, et oleks pidevalt piisavalt JUUA
46. NB!!! TUTVU OHTUSJUHENDIGA

AUTASUSTAMINE
47.

Kõik osalejad saavad endale Võhandu maratoni saunalina ja rinnamärgi
koguväärtuses 31 €

Informatsioon avatud raja kohta:
Maratoni üldnumber:
Hillar Irves (EST, RUS)
Meriliin Irves (EST, ENG)
e-post:
koduleht:

Tel: +372 52 10 800
Tel: +372 52 13 130
Tel: +372 56 196 377

vohandumaraton@gmail.com
www.vohandumaraton.ee

