SINILILLEJOOKS 2019 ÜLDJUHEND
ÜLDINFO
• Sinilillejooksud toimuvad:
•
SINILILLEJOOKS PÄRNU 2019 - 06.04.2019. Start jooksule kell 13.00 Pärnu
raamatukogu taguselt alalt. Täpsem info siin.
•
SINILILLEJOOKS BRÜSSEL 2019 - 06.04.2019 Start kell 11.00 Aafrika
muuseumi park, Tervuren 3080, Belgia. Täpsem info siin.
•
SINILILLEJOOKS TARTU 2019 - 13.04.2019. Start jooksule kell 13.00
Raekoja platsilt. Täpsem info siin.
•
SINILILLEJOOKS NARVA 2019 - 19.04.2019. Start jooksule kell 13.00 Narvaj
Joaoru rannahoone juures. Täpsem info siin.
•
SINILILLEJOOKS TALLINN 2019 - 21.04.2019 Start jooksule kell 12.00
Kadrioru pargis. Täpsem info siin.
•
SINILILLEJOOKS KOPENHAAGEN 2019 – 28.04.2019. Start kell 11.00 Start
Kastelletis,
Tuuleveski
juures.
Eelregistreerimine
tasu
maksmata:
https://www.facebook.com/events/2501204373284065/ Täpsem info siin.
Sinilillejookse korraldab Kaitsevägi (registrikood: 70008641), asukohaga Harju
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 58, 15007. Korraldaja kontakt: Kaia
Kollo, Kaia.Kollo@mil.ee , +372 5330 7716.
• Sinilillejooksu Kopenhaagenis korraldab Eesti Saatkond Taanis
• Sinilillejooksu Brüsselis korraldab Eesti Vabariigi alaline esindus Euroopa Liidu juures
• Sinilillejooksudele registreerimine toimub annameau.ee lehel, mille omanik on
Vigastatud Võitlejate Ühing MTÜ (registrikood 80364584), asukohaga Lõkke 4, Tallinn.
Kontakt: Kersti Kleesmann, sinilill.ee@gmail.com, +372 55 922 290
• Sinilillejooks viiakse läbi vastavalt Eesti kaitseväe tegevväelastele kohustusliku
üldfüüsilise testi (ÜFT) formaadis:
•

o
o
o
•
•
•
•

2 min jooksul toenglamangus kätekõverdused
2 min jooksul selililamangust istessetõusud
3,2 km jooks (vajalik jooksule eelregistreerimine)

Sinilillejooksul on võimalik osaleda ka vaid rada läbides (jalutades, lapsevankriga vms).
Sinilillejooksul on üks võistluskeskus ehk start ja finiš asuvad samas kohas.
Jooksurada kulgeb vastavalt igale jooksu toimumiskohale soodsas paigas ning
kokkuleppeliselt kohaliku omavalitsusega.
2019 aastal on kavas igal Eestis toimuval jooksu võistluskeskuses ka jooks lastele –
Sinilillekese jooks (kuni 12 a. k.a).

JOOKSU DISTANTS JA VÕISTLUSKLASSID:
• Sinilillejooksu distants on 3,2 kilomeetrit.
• Jooksu tulemus mõõdetakse igal numbriga registreerunud osalejal elektroonilise
kiibiga, mis on kinnitatud jooksunumbri taha.
• Number kinnitatakse osaleja jooksusärgi rinnale.
• Start antakse ühisstardist.
• Jooksu võistlusklassid:
1.
Noormehed P16 (sünniaastaga kuni 2003)

2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•

Neiud T16 (sünniaastaga kuni 2003)
Mehed (sünniaastaga 1980 - 2002)
Naised (sünniaastaga 1985 - 2002)
Mehed M40 (sünniaastaga 1979 ja varem)
Naised N35 (sünniaastaga 1984 ja varem)

Sinilillekese jooksule (distants 320m) on oodatud kõik lapsed vanuses kuni 12 a.
Sinilillekese jooksul osalemine TASUTA
Sinilillekese jooksul tulemust ei fikseerita.
Sinilillekese jooksu iga läbinud laps saab Sinilillekese jooksu diplomi.

OSALEMINE:
• Jooksust osavõtt on avatud kõigile huvilistele.
• Jooksust osavõtuks on soovitav eelregistreeruda: http://annameau.ee/sinilillejooks/
(va Kopenhaageni jooks)
• Eelregistreerimiseks
ning
kiibiga
jooksunumbri
tagamiseks
tuleb
täita
registreerimisvorm ning teha annetus pangalingi kaudu vastavalt vanuseklassile. Neil,
kes ei sooritanud annetust läbi pangaülekande, tuleb osavõtumaks tasuda MTÜ Eesti
Vigastatud Võitlejate Ühing arveldusarvele EE742200221068940305. Selgitusse
märkida jooksu koht, ees- ja perekonnanimi.
• Eelregistreerimine on võimalik veebikeskkonnas hiljemalt 72h enne iga jooksu starti.
• Osalus annetusena MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule:
o
o

2 eurot (EUR) - sünniaastaga 2007 ja nooremad
5 eurot (EUR) - sünniaastaga 2006 ja vanemad
Annetus sisaldab: ajavõtukiibiga stardinumbrit, veteranide toetussümbolit
- sinilille rinnamärki.

•

•

•
•

•

Osaleja on eelregistreeritud jooksule ning talle on tagatud ajavõtukiip ja stardinumber
alates annetusele kuuluva summa laekumisest Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing MTÜ
arvelduskontole.
MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing toetab kogutud annetustest vigastatud
veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevust. Lisaks toetab
ühing taastusravi ja tervise edendamist kogu ühiskonnas. Täpsem info annetuse
saajate kohta leiab siit.
Sinilillejooksu ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) ja
võistleja loobumisel annetusi ei tagastata.
Kohapeal on võimalik jooksule registreeruda tehes annetus vastavalt vanuseklassidele
kuni 15 min enne starti. Annetus sisaldab: ajavõtukiibiga stardinumbrit, veteranide
toetussümbolit - sinilille rinnamärki. NB! Kohapeal limiteeritud arv stardinumbreid!
Võistluskeskuses vähem kui 15 min enne starti registreerudes on võimalik jooksust
osa võtta, kuid osalejale ei väljastata stardinumbrit ja ajavõtukiipi ning tulemust
protokollis ei fikseerita.

DISKVALIFITSEERIMINE
• Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse
reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.
PROTESTID
• Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste tuleb esitada 1 tunni jooksul
pärast finiši sulgemist.

AUTASUSTAMINE:
• Iga võistlusklassi kolme paremat osalejat autasustatakse Sinilillejooksu medali ja
diplomiga
• Iga
registreerunud
ning elektrooniliselt
aja
mõõtnu
saab
võistlusjärgselt finišiprotokollist kodus välja trükkida oma tulemustega diplomi, millel
kajastatakse ka testi tulemused.
• Sinilillejooksu tulemused ilmuvad pärast iga jooksu lõppu: http://www.championchip.ee
TÄIENDAV INFO:
• Jooksust osavõtjad saavad oma asjad jätta jooksu ajaks riidehoiu telki, kust hiljem
saab jooksunumbri või nime alusel need kätte.
• Parkimine on korraldatud vastavalt iga võistluspaigaga kokkuleppeliselt.
• Igas võistluspaigas ei ole parkimist tagatud.
• Pesemisvõimalust korralduspaigas ei ole.
• Üldfüüsiline test (ÜFT): loe lähemalt SIIT
• Testi koordineerib KV poolt määratud spordiinstruktor.
• Korraldaja kontakt: Kaia Kollo, Kaia.Kollo@mil.ee, +372 5330 7716

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
•
Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing MTÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid
(sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse
töötlemiseks ning jooksude stardiprotokollis.
•
Osaleja, kes on registreerunud ja maksnud osavõtutasu aktsepteerib, et talle
saadetakse sündmuse eel võistleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri.
VAIDLUSTE LAHENDAMINE
• Kui jooksule eelregistreerujal on Sinilillejooksude osas pretensioone, tuleb need
saata e-kirja aadressile kaia.kollo@mil.ee
• Kui jooksule eelregistreeruja ja korraldaja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel,
siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

