
Loksa linnajooks, 14. august 2021 

JUHEND 

1. Eesmärk ja ülesanne 

Linnajooksu eesmärgiks on sportliku eluviisi populariseerimine ning ülesandeks selgitada välja Loksa kandi 

parimad jooksjad 2021. aastal. 

2. Läbiviimise aeg ja koht 

Linnajooks peetakse laupäeval, 14. augustil algusega kell 12.00 Loksal. Start ja finiš on staadionil (Männi 36).  

Rada kulgeb staadionilt terviserajale, suundub Mere tänavalt randa, piki randa kuni Kuivojani, sealt mööda 

maastikuradu Loksa-Hara teeni, pöörab tagasi linna poole ning jõuab Mere ja Pargi tänavat mööda 

staadionile. Rada on tähistatud, korraldajate esindajad näitavad pööretel suunda. 

Start ja finiš asuvad samas kohas, tulemused fikseeritakse elektroonilise ajavõtuga. 

3. Registreerimine ja osalemistasu 

Võistlejate registreerimine toimub kohapeal ning lõpeb 30 minutit enne starti. Osalemine on tasuta. 

4. Osavõtjad ja tervislik seisund 

Võistlusest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. 

Võistluste korraldaja osutab võistluse käigus tekkinud traumade korral esmaabi ning vajadusel kutsub kiirabi. 

5. Võitjate selgitamine ja autasustamine 

Võitjad selgitatakse seitsmes vanuseklassis (eraldi arvestus meestele ja naistele) erineva pikkusega 

distantsidel: 

• kuni 5-aastased mudilased – 200 m (pool staadioniringi); 

• 6-8-aastased lapsed – 400 meetrit (üks staadioniring); 

• 9-12-aastased lapsed – 800 meetrit (kaks staadioniringi);  

• noored (kuni 16-aastased) – 6 km;  

• põhiklass (17-39-aastased) – 6 km;  

• noored veteranid (40-49aastased) – 6 km; 

• veteranid (50-aastased ja vanemad) – 6 km; 

Iga finišeerija saab spetsiaalse kujundusega osalejamedali. Kõigis võistlusklassides I-III kohale tulnutele 

antakse esemelised auhinnad ja diplomid. 

Ajavõtuta kepikõnnidistantsil paremusjärjestust ei selgitata, kõigi osavõtjate vahel loositakse välja kaks 

esemelist auhinda.  

6. Ajakava 

• Kell 11.00 – sekretariaadi avamine ja osalejate registreerimise algus 

• Kell 12.00 – lastejooksude startide algus (kolm starti vastavalt vanuseklassidele) 

• Kell 12.30 – osalejate registreerimise lõpp 

• Kell 12.45 – ajavõtuta kepikõnni start 

• Kell 13.00 – linnajooksu start 

• Kell 14.00 – autasustamine 



7. Võistluse korraldamine 

Võistluse läbiviimise eest vastutavad kohtunik (Arvo Liivamägi) ja sekretär (Liina Liivamägi) koos Loksa 

Spordikeskusega.  

Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlusele sõidu ja toitlustamisega, kannavad sportlased ise.  

Täiendav teave kohtunik Arvo Liivamägilt telefonil 5262038. 

Jooksu toetab joogiveega Harju Tarbijate Ühistu.  

 


