VÕHANDU MARATONI AFTERPARTY
JA SÜSTASÕITU TUTVUSTAV PEREPÄEV
4. juunil 2022
Ajakava:
Tegevus

Kellaaeg

Hind

Süstasõitu tutvustav perepäev

Orinteeruvalt 10:00

TASUTA

Kärestikuaerutamise koolitus

12:00 - 15:00

TASUTA

Kolme paadi võistlus

Algus 13:00

10 €

7+7 km Leevaku-Võuküla-Leevaku

Terve päev

10 €

Võistlustele registreerimine Leevakul kohapeal.

1. Süstasõitu tutvustav perepäev
Võhandu Maraton korraldab süstasõitu tutvustavat perepäeva, mille eesmärgiks on
populariseerida aerutamist ning anda igale huvilisele võimalus proovida erinevaid
sõiduvahendeid.
Päeva jooksul on võimalik proovida erinevaid paate, osaleda kärestikuarutamise koolitusel,
kolme paadi võistlusel ning läbida 14 km matkadistants.
Päev algab hommikul kell 10:00 ning on vabalt kujunev, kohal on Võhandu
Maratoni korraldusmeeskond ja meie koostööpartnerid erinevate paatidega.
Uusi ja vanu aerutamissõpru ootame juba reedel 3. juunil alates 18:00 Leevakul, kus on palju
ruumi telkimiseks ja grillimiseks.
Kohapeal on võimalik 3 € eest osta Võhandu Maratoni poolt pakutavat sööki ning avatud on ka
Leevaku pood:
•
•
•

Reede
Laupäev
Pühapäev

09:00-19:00
09:00-16:00
09:00-16:00

Võta pere kaasa ning tulge veetke koos üks mõnus nädalavahetus koos aerutamise, telkimise ja
uute tuttavatega.

2. Kärestikuaerutamise koolitus
Laupäeval 4. juunil 2022 kell 12:00 alustame tasuta kärestikuaerutamise koolitusega
Leevaku Hüdroelektrijaama tammi aluses kärestikus.

Õpime arutamist kiiresti liikuvas vees, voolu sisenemist ja voolust väljumist. Saad selgeks
esimesed sammud eskimopöörde õppimisel ning harjutada veealust mõtlemist.

3. Kolme paadi võistlus
Kell 13:00 alustame uue võistluse formaadiga, milles üks võistleja läbib kolm korda sama
võistluse 100-meetrist distantsi, kuid kolme erineva süstatüübiga – stabiilne matkasüst Tahe Fit
132, kiire meresüst WK 525 Sport ja võistlussüst WK 595 Marathon.
Võistluse eesmärgiks on anda osalejale praktiline kogemus kindla distantsi läbimiseks erinevatel
süstadel. Tegemist on aerutajale isikliku eksperimendiga, kus ta saab teada oma oskuste ja
võimekuse piirid erinevate süsta mudelite kasutamisel.
Võistluseks vajalikud süstad ja muu varustuse saab korraldajatelt.
Võistluse paremusjärjestus selgitatakse välja iga võistleja kolme vooru summeeritud aegadest.
Hind ühele võistlejale 10 €. Registreerimine võistlusele ja maksmine sularahas toimuvad
kohapeal Leevakul.

4. 7+7 km Leevaku-Võuküla-Leevaku
Kõigile perepäeval osalejatele ja teistele huvilistele on välja pakkuda ajavõtuga matkadistants,
mis pole otseselt võistlus, kuid millel osalejatele loositakse rohkelt Võhandu Maratoni nänni.
Matkadistantsile on võimalik startida kogu päeva vältel.
Start antakse Leevakult ning sõidetakse 7 km vastuvoolu Võuküla sillani (vahefiniš), kus
kohtunik fikseerib osaleja kohale jõudmise. Pärast seda sõidetakse 7 km pärivoolu tagasi
Leevakule.
Hind ühele osalejale 10 €. Registreerimine ja maksmine sularahas toimuvad kohapeal Leevakul.

