Tartu Rattamaraton 2019 osalejaküsitlus

Q1 Üldhinnang Tartu Rattamaratonile10=täiesti rahul; 0=ei ole üldse rahul
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51.72%

10

422

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

Väga lahe mudaralli :)

9/22/2019 10:51 PM

2

Finišialas mõned tähelepanekud: suur riietustelk oleks võinud olla soojapuhuritega, väga poriseks
läks - ka kuiva jalanõuga ei saanud enam telgist välja, ilmselt oli harjumatu see joogitopsi asi
toitlustuse juures.

9/20/2019 2:56 PM

3

Porine

9/20/2019 2:24 PM

4

Oli erakordne ja jääb hästi meelde.

9/20/2019 1:41 PM

5

Jõudsin lõpuni sõita

9/20/2019 12:16 PM

6

Kogu aeg sadas. Pärast sõitu hakkas külm seoses sellega et teised pere liikmed olid veel rajal ja
neid tuli oodata tund aega. Ühesõnaga siin polnud korraldajate süüd. Sai hea kogemuse
ekstreemsematest oludest.. Ise ei olnud ka arvestanud et rohkem riideid kaasa võtta

9/20/2019 6:06 AM

7

Kui silmas on peetud sõitu stardist finišini, siis sellega oli kõik korras. Rada oli olemas ja ära ei
eksinud :) Süüa ja juua sai. Kõik sujus ilmale vaatamata - tegelikult oleks võinud terve päeva ikka
padusadu kallata ja marutuul möllata, olnuks veel põnevam.

9/20/2019 2:22 AM

8

Raske aga äge.

9/20/2019 2:07 AM

9

Ilma ei saa keegi ette näha

9/20/2019 12:11 AM

10

Suurepärase töö.

9/19/2019 9:54 PM

11

Ilm tegi ikka jube keeruliseks selle asja

9/19/2019 4:58 PM

12

Vinge. See jääb meelde kauaks ajaks, kui mitte igaveseks!

9/19/2019 12:37 PM

13

Expo ja pesemistelgi riietevahetuse ruumi väiksus on miinusteks

9/19/2019 12:35 PM

14

Ei nautinud sellist rada kohe üldse.

9/19/2019 12:28 PM

15

Kõik oli hästi

9/19/2019 9:15 AM

16

Ilm oleks võinud parem olla

9/18/2019 10:42 PM

17

Ilm tegi ürituse ülilahedaks

9/18/2019 10:25 PM

18

Supper hoolimata vihmast

9/18/2019 9:57 PM

19

Alati korralik üritus

9/18/2019 9:56 PM

20

Väga hea oli, ilm oli veits kehvapoolne

9/18/2019 9:07 PM

21

Kui ilm välja jätta siis kõik toimis nagu alati.

9/18/2019 9:07 PM

22

Ei oska nuriseda, isegi kaneelisaiakesi sai toidupunktides. Ainuke negatiivne aspekt oli ilmast
põhjustatud rattaosade liigne kulumine.

9/18/2019 8:56 PM

23

Parkimine võiks tasuta või odavam olla.

9/18/2019 8:27 PM

24

Ekstreemse ilma puhul oleks võinud finishis enese soojenduseks midagi paremat organiseerida,
kõik ei mahu sinna maia korraga...

9/18/2019 7:49 PM

25

super lahe sõit!

9/18/2019 7:32 PM

26

See hinnang on rohkem iseendale Tartu rattamaratoni kontekstis, üritus ise on alati super olnud.

9/18/2019 7:08 PM

27

Tänavu domineeris ilm

9/18/2019 7:03 PM

28

On mida meenutada

9/18/2019 6:43 PM

29

Rada oli väga raske.

9/18/2019 6:31 PM

30

OK

9/18/2019 5:38 PM

31

Kõik oli väga hästi

9/18/2019 5:01 PM

32

See ongi Eestis kõige paremini organiseeritud rattamaraton

9/18/2019 4:49 PM
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33

Teadsin mida oodata, ilma ei saa korraldajad valida.

9/18/2019 4:38 PM

34

Rada oli täiesti super

9/18/2019 3:42 PM

35

lageda taeva alla ladustatud läbimärgi vahetusriideid kätte saada oli väike pettumus
finišis(edaspidi võtan oma kilekoti muidugi)

9/18/2019 2:55 PM

36

3/ 4 distantsi sõitsin( kulgesin) ilma piduriteta!!

9/18/2019 1:53 PM

37

Ainuke puudus oli see, et ei osanud ise arvestada, et rajaolud maratoni trassil selliseks võivad
muutuda. TRM on minu jaoks alati olnud kiire ja hästiveerev sõit. Seetõttu tegin toiduvarude
kaasavõtmisel valearvestuse.

9/18/2019 1:41 PM

38

Kõik oli megalahe.

9/18/2019 1:31 PM

39

Minu arvates oli kõik täpselt sedasi nagu sellistes tingimustes võiks eeldada. :-)

9/18/2019 1:31 PM

40

Äge üritus nagu alati, ainult ilmataat vedas alt!

9/18/2019 1:10 PM

41

Jääb väga kauaks meelde!

9/18/2019 1:09 PM

42

Minu meelest rahvusvahelisel tipptasemel korraldatud üritus

9/18/2019 1:08 PM

43

Ilm ja rada olid küll ekstreemsed, kuid ikkagi oli tore üritus.

9/18/2019 12:56 PM

44

ilma vastu ei saa :-)

9/18/2019 12:51 PM

45

Ma ei olnud kõigeks eesootavaks valmis, sellest siis ka väike kasvuruum. Olin esimest korda.

9/18/2019 12:41 PM

46

Korraldus oli väga hea ning meeleolu võimas. See raske ilm tegi asja veel paremaks, ma arvan.

9/18/2019 12:39 PM

47

Maratoniga väga rahul, korraldus ei puutu ju ilmasse :)

9/18/2019 12:25 PM

48

Ekstreemne on ka huvitav!

9/18/2019 12:18 PM

49

Seekord sõidumõnu ei olnud ratas sopas ei veerenud

9/18/2019 12:16 PM

50

Väga hea ja ekstreemne kogemus, kuid kuivana meeldib see rada enim :) ehk tänavu 9 punkti.

9/18/2019 12:05 PM

51

kuidas hinnata TRMi pärast sellist mudarallit... üsna raske, panin enda subjektiivse hinnangu
lihtsalt. eelmisel aastal oleks pannud 9 või 10, see aasta... polnud minu maitse, 2 tundi lisa mudas
möllamisele pole minu teema

9/18/2019 11:58 AM

52

Ilm oli nagu oli, seda tellida ei saa. Endal oleks võinud varustus (riietus) ja treenitus parem olla,
oleks ka sõit rohkem meeldivam olnud

9/18/2019 11:54 AM

53

Väga äge!

9/18/2019 11:43 AM

54

Kõik toimis, ei ole millegi üle kurta

9/18/2019 11:41 AM

55

Super

9/18/2019 11:18 AM

56

Ratas pidas vastu ja ise ei käinud kordagi külili

9/18/2019 10:57 AM

57

Kes ikka igat laskumist kardavad võiks lühikesele disdatsile minna :)

9/18/2019 10:54 AM

58

Üritusel on kindel kvaliteet läbi aastakümnete.

9/18/2019 10:50 AM

59

Teatud osad olid läbimatud

9/18/2019 10:39 AM

60

Meeldis

9/18/2019 3:25 AM

61

Vahva üritus ! Kolm erinevat distantsi on hea mõte.

9/18/2019 3:06 AM

62

Rada oli vägev ja meeldejääv, kuid kahjuks hilisem ratta remont läheb kulukaks

9/18/2019 2:40 AM

63

Super üritus!

9/18/2019 2:28 AM

64

Ilma vastu ei saa.

9/18/2019 2:09 AM

65

Aitäh, et saavutasite turvalise õhkkonna nii erakordsetes oludes. Braavo!

9/18/2019 2:08 AM

66

Oli tore mudamaraton, kuigi ilmastikuolud olid ikka kohutavad. :(

9/18/2019 1:57 AM

67

Super

9/18/2019 1:53 AM

68

Lahe üritus,mulle meeldib.

9/18/2019 1:52 AM

69

Seekord oli raske kuid huvitav

9/18/2019 1:40 AM
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70

Rattapesu veidi tõrkus aga see oli tühiasi

9/18/2019 1:37 AM

71

Parim

9/18/2019 1:31 AM

72

Parim mudaralli

9/18/2019 1:22 AM

73

Muda oleks võinud veidi rohkem olla

9/18/2019 1:22 AM

74

Ilma vastu ei saa. Ma kujutan ette, et kuivalt on seda trassi täitsa tore sõita :))))))))))))

9/18/2019 1:20 AM

75

Rada väga pehme ja porine, raja ääres ohtlikud palgi virnad ja teravad oksad

9/18/2019 1:16 AM

76

vägev sopakollide ralli!

9/18/2019 1:10 AM

77

Unustamatu ja kordumatu. Oluline on end häälestada millegi tähendusrikka kogemiseks –
katsetamiseks, teadasaamiseks.

9/18/2019 1:07 AM

78

Maraton oli väga tore nagu alati, aga seda pagana muda seal raja peal oli natukene liiga palju. See
rikkus kohati emotsiooni ära.

9/18/2019 1:05 AM

79

Kuna maratoni hinnangut mõjutab ka rada, mis oli pehmelt õeldes keeruline siis natuke
tagasihoidlikum hinne.

9/18/2019 12:58 AM

80

juba niimitu korda osalenud, et keeruline on üllatada. Kõik toimib. Tähistus oli korralik, rada juba
tuttav. TP-des pakutav oli ootuspärane. Meeldiv üllatus oli tee pakkumine.

9/18/2019 12:58 AM

81

Vägagi meeldejääv maraton,positiivne ;)

9/18/2019 12:57 AM

82

Enesehaletsus ja võidujoovastus korraga kallal, erakordselt lahe tunne!

9/18/2019 12:56 AM

83

Rada oli jube ja ekstreemne, aga väga tore meenutada!

9/18/2019 12:49 AM

84

Ilm rikkus mulje, liiga palju libedat muda

9/18/2019 12:48 AM

85

Finisis toitlustuses seisin ja ootasin oma suppi kuna mõni neiu suvatseks seda tõsta, sooja jooki ei
pakutud.

9/18/2019 12:48 AM

86

Rada raske

9/18/2019 12:40 AM

87

Pole midagi ette heita

9/18/2019 12:39 AM

88

See õhkkond ja fiiling on alati kuidagi hea.

9/18/2019 12:39 AM

89

Bussi info oli raske leida

9/18/2019 12:34 AM

90

Metsa osa oli osaliselt täiesti läbimatu tänu rasketele ilmaoludele. Toidupunktis võinuks olla soe
jook külma ilma pärast

9/18/2019 12:25 AM

91

rattamaraton toimus traditsioonilises kvaliteedis + ilmafaktor-nüüd tuli ka enda poolt täie positiivse
emotsiooniga panustada, et rõõmsana finišis olla

9/18/2019 12:13 AM

92

Muda sees 3x tavakaalust raskema ratta lükkamine oli päris masendav. See oli ainuke hetk, kus
tekkis küsimus: mis rattamaraton see on, kui sõita ei saa. Aga see tunne läks kohe üle, sest
teekaaslased olid kõik väga vahvad ja hoidsid meeleolu üleval.

9/18/2019 12:04 AM

93

Ilma ei saa kahjuks tellida. Aga rada oli seetõttu lihtsalt väga raske.

9/17/2019 11:57 PM

94

Kui vigiseda siis rataste transport Elvast tagasi Otepääle - veoki kasti lahtiselt üksteise otsas pole
ratastele väga tervislik ja olen seetõttu viimased aastad seda teenust vältinud. Sama lisaraha selle
eest ei küsita nii, et....

9/17/2019 11:53 PM

95

Super isegi hullude ilmaoludega ei jäetud üritust ära

9/17/2019 11:39 PM

96

Oli tõesti tõsine porisõit aga mina isiklikult jäin rahule.

9/17/2019 11:39 PM

97

Olete üli ägedad. Tegelen jooksuga. Siis see rattamaraton on tore.

9/17/2019 11:30 PM

98

21 aasta läbi tehtuist kõige ägedam! Ei pidanud kiirustama :).

9/17/2019 11:24 PM

99

Nagu alati - rada on korralikult tähistatud, toidupunktid korralikud, üliägedad vabtahtlikud

9/17/2019 11:10 PM

100

Sõltuvust tekitav spordiüritus, korra osaled, enam järgi jätta ei saa :)

9/17/2019 11:06 PM

101

Mul on mure - kas on plaanis siluda suusaraja alust enne selle külmumist?

9/17/2019 11:05 PM

102

Ratta ja inimeste pesu võiks olla paremini korraldatud

9/17/2019 11:02 PM

103

Püüdsite kõvasti.

9/17/2019 11:02 PM
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104

Ainukese miinusena tooks välja, et kuna igaüks pidi oma "kuivad" riided oma kotti panema, siis
minu oma ei olnud täiesti veekindel ning kuna kotid seisid vihma käes, siis olid ka minu kuivad
riided märjad - kottidele oleks võinud kile peale tõmmata.

9/17/2019 11:01 PM

105

Esimene kord sõita, puudub võrdlus. Transporti pidi kaua ootama ja pesemisega olid segased lood

9/17/2019 10:58 PM

106

klassikaline ja tip-top üritus

9/17/2019 10:58 PM

107

Väga rahul, raske aga ilma vastu ei saa

9/17/2019 10:54 PM

108

Pole millegi üle kurta,ainult kiitused ning tänusõnad!

9/17/2019 10:51 PM

109

Rada oli vihma tõttu mudane, kõik muu oli super.

9/17/2019 10:48 PM

110

Finišis parkimist saaks parandada.

9/17/2019 10:41 PM

111

See aasta oli rada nii mudane, käigukast vedas alt ja aeg kannatas. Aga lõpuni sai sõidetud :)

9/17/2019 10:33 PM

112

Mõned ohtlikud kohad nagu tellised metsas oleks voinud punasega tahistada voi eemaldada.

9/17/2019 10:33 PM

113

Olin esimest korda ja millegi üle nuriseda ei olnud

9/17/2019 10:30 PM

114

Ega ilma muuta ei saa

9/17/2019 10:27 PM

115

Väga äge rada

9/17/2019 10:26 PM

116

Super kogemus ka halva ilmaga. Lootused ja hootused on alati teretulnud. Midagi uut ikka.

9/17/2019 10:25 PM

117

väga raske

9/17/2019 10:24 PM

118

Väga hea Väga hea

9/17/2019 10:21 PM

119

pesta oleks tahtnud

9/17/2019 10:21 PM

120

Hea ja mõnus üritus, et hooaja lõpus sõpradega mõõtu võtta. Hea elamus.

9/17/2019 10:13 PM

121

Sõidurõõm kippus ära kaduma :)

9/17/2019 10:06 PM

122

ekstreemne aga hea kogemus igal juhul! Kahju neist, kes loobusid .

9/17/2019 10:05 PM

123

Kõik oli äge!

9/17/2019 9:58 PM

124

autasustada võiks ka 40 km esikolmikut

9/17/2019 9:56 PM

125

Toitlustus punktis olid saiakesed juba otsas

9/17/2019 9:54 PM

126

Mulle vahelduseks isegi meeldis mudast tingituna rahulikum rada, aga eks oli ka kõvasti rassimist.
Pesupunkte oleks võinud olla rohkem ja eesruum riietumiseks kah katusega ;)

9/17/2019 9:53 PM

127

Miks ei olnud teleülekannet?

9/17/2019 9:48 PM

128

Tõesti oli ulme sõit ja muda oli ikka väga palju..aga olen väga rahul.

9/17/2019 9:44 PM

129

alati hästi korraldatud

9/17/2019 9:42 PM

130

Saadiku staatus on väga tore asi!

9/17/2019 9:37 PM

131

Hea õhkond rajal, toidupuntides, finishis

9/17/2019 9:33 PM

132

Võimas värk

9/17/2019 9:22 PM

133

Halva ilmaga kõik tasemel

9/17/2019 9:22 PM

134

korraldus natuke vilets, rada võiks rohkem hooldatud olla

9/17/2019 9:21 PM

135

väga lahe maraton oli

9/17/2019 9:18 PM

136

Mõistan küll, et ilma oli sajune, aga rada oli alla igatsugu arvestust.

9/17/2019 9:17 PM

137

Ilm nagu ikka, iial ei tea.

9/17/2019 9:14 PM

138

Tegelikul panen mõttes10 aga kõigil on alati mida paremaks muuta.

9/17/2019 9:14 PM

139

Mõned hullemad kohad rajal oleks saanud puiduhakke lisamise abil muuta ka maratoni käigus
paremini läbitavaks.

9/17/2019 9:13 PM

140

Kuubiku üritusi võiks teha laupäeviti

9/17/2019 9:11 PM

141

прекрасная организация мероприятия

9/17/2019 9:09 PM
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142

Atv service rajal ok, saime kummi pumbata! Saun oli ok, kuum.

9/17/2019 9:07 PM

143

ega see polnudki nõrkadele :)

9/17/2019 9:04 PM

144

Väga lahe

9/17/2019 9:04 PM

145

Nagu ikka oli ka seekord ilusti organiseeritud

9/17/2019 9:02 PM

146

Ilmaga vedas

9/17/2019 9:00 PM

147

Teete õiget asja.

9/17/2019 9:00 PM

148

Ok

9/17/2019 8:59 PM

149

Suurepärane, et lõppu jõudsin! See ju sõltus ainult iseendast (peaaegu!)

9/17/2019 8:58 PM

150

Suurepärane elamus!

9/17/2019 8:57 PM

151

pisut jahe oli

9/17/2019 8:57 PM

152

Meeldib suur rahvamass ja üldine melu, millegi suure ärategemise tunne

9/17/2019 8:53 PM

153

Vahva

9/17/2019 8:52 PM

154

Jätkake samas vaimus!

9/17/2019 8:47 PM

155

Lahe mudane rada

9/17/2019 8:46 PM

156

Tegelikult võib rahule jääda, märg ja porine ta oli. Kuid sai ju omal valikul ise rajale mindud
vabatahtmikult.

9/17/2019 8:45 PM

157

Kõik oli hea

9/17/2019 8:45 PM

158

Meeldejäävaim maraton ever

9/17/2019 8:44 PM

159

Alati rahul olnud!

9/17/2019 8:42 PM

160

Eks ilm oli kehvavõitu

9/17/2019 8:40 PM

161

Kõik ju toimis!

9/17/2019 8:38 PM

162

Rasked ilmaolud

9/17/2019 8:36 PM

163

Meeldis, olin esimest korda ja tulen kindlasti veel.

9/17/2019 8:36 PM

164

Sai esimest korda osaletud Rattamaratonil ja emotsioonid on laes loodan et aastal 2020 on
samasugune ilm

9/17/2019 8:35 PM

165

super rada

9/17/2019 8:34 PM

166

Kuna olen aastaid käinud siis,koguaeg meeldinud

9/17/2019 8:32 PM

167

Ei saa aru mida hindama peab

9/17/2019 8:31 PM

168

Korralik elamus. Pesemispunkte võinuks rohkem rajal olla.

9/17/2019 8:30 PM

169

Ilma vihmata ongi rada liiga igav

9/17/2019 8:27 PM

170

See oli minu esimene kord Tartu rattamaratonil osaleda ning peale parema ilma ei tundnud
millestki puudust.

9/17/2019 8:27 PM

171

Taga oli raske sõita, arvan, et 10km sain mina ratast vedada. Külm hakkas.

9/17/2019 8:26 PM

172

Sellistes tingimustes sõita ja nautida peab ikka korralik maastikuratas olema

9/17/2019 8:26 PM

173

Ilm oli ikka väga hukas, muid etteheiteid ei ole.

9/17/2019 8:26 PM

174

Olen väga rahul, enne starti mõtlesin selle enda jaoks kõige jubedamaks kogemuseks üldse, aga
polnud hullu midagi ;)

9/17/2019 8:25 PM

175

Parim kus käinud olen

9/17/2019 8:25 PM

176

Esimene selline mudaralli elus, igati 10p väärt.

9/17/2019 8:25 PM

177

Midagi tõesti ägedat! Lõpus oleks võinud sauna saada.

9/17/2019 8:25 PM

178

Vägev üritus oi

9/17/2019 8:25 PM

179

Vinge üritus. Ilm tegi ürituse põnevamaks ja hilisema meenutuse erilisemaks.

9/17/2019 8:25 PM

6 / 118

Tartu Rattamaraton 2019 osalejaküsitlus
180

Ilm rikkus 10 palli ära ...

9/17/2019 8:24 PM

181

Hea nagu alati.

9/17/2019 8:22 PM

182

Annaks 12 punkti

9/17/2019 8:22 PM

183

Ega ilma vastu ei saa :)

9/17/2019 8:20 PM

184

Korradus hea ja rada mitmekülgna.

9/17/2019 8:20 PM
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50.37%

10

411

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

89km ja 40km sõidu ühinemise järgselt läheb pikalt distantsilt tulijatel, alates ca 1000koht ja edasi,
raskeks. Võib-olla tasuks kaaluda 21&40km korraldamist varem ning põhisõit järgmisel päeval.

9/23/2019 2:19 PM

2

Kõik hästi :)

9/22/2019 10:51 PM

3

Finišisaunad olid soojad,vestluskaaslasi jätkus.

9/20/2019 1:41 PM

4

Alati hästi korraldatud

9/20/2019 12:16 PM

5

Kui 40 km stardini oli jäänud alla 14 minuti, polnud ikka saabunud minu numbrile vajalikku
pakiautot! Palusin koti vastu võtta teisel autol, millel toimetanud mees keeldus ega saanud aru, et
ma pean ju kohe starti minema. Õnneks võeti minu ja teiste pakid teise autosse. Mis juhtus?
Tavaliselt on pakiautod varakult kohal. Kui maraton läbi, tuli tavapäraselt oodata rattapesu. Aga
sedapuhku oli pikk ooteaeg (üle poole tunni kindlasti) mõistetav, ilm ju selline ja kõik porised. Kui
jõudsin bussi peale, selgus, et Tartusse minevat rattatranspordiautot pole. Bussijuht oli tore mees,
kutsus kõik bussi sooja ja vihma eest varju, aga autost ei teadnud ta midagi. Selle ootamisega
jõudis Otepääle minna kaks bussi ja kaks autot, Tartusse mitte ühtki. Arvan, et ootasime tublisti üle
tunni. Siin oleks saanud kindlasti asju paremini organiseerida.

9/20/2019 2:22 AM

6

Mina olin väga rahul.

9/19/2019 9:54 PM

7

Väike miinus oli see, et stardist finishisse sõidutatud kotid olid lageda taeva all vihma käes ja isegi
kile sees suht läbi vettinud. Järgmisel korral võiks nad kusagil varju all olla. Plusspoole pealt oli
väga super päästeteenistus, kes mu 21km sõitnud 7- ja 8-aastast natuke edasi sõidutasid, kui
grupist rattarikke tõttu maha jäime, ja ka hiljem kohe kohal olid, kui lastel motivatsioon langema
hakkas :)

9/19/2019 3:17 PM

8

Müts maha ka korraldajate ees. Vaesed suuna- ja teenäitajad raja peal. Minul ratta selgas oli vist
mõnusam :-).

9/19/2019 12:37 PM

9

Rattapesu vahepunktides oleks võinud rohkem olla.

9/19/2019 11:50 AM

10

Lõpus pesutelgis võiks dušše rohkem olla

9/19/2019 9:15 AM

11

ei näe kitsaskohti

9/18/2019 9:56 PM

12

Bussi ja auto hilinemine

9/18/2019 9:33 PM

13

Kõik toimis.

9/18/2019 9:07 PM

14

Minule paistis, et kõik korralduslik pool toimis.

9/18/2019 8:56 PM

15

Arenemisruumi on alati...

9/18/2019 7:49 PM

16

rattapesu sabad liiga pikad, kaua pidi külmaga seisma, võiks olla kompetentne inimene kes peseb
läheks kiiremini

9/18/2019 7:32 PM

17

Vist on ikkagi kitsas. Pesemis tingimused ei sobi.

9/18/2019 7:14 PM

18

Stardis peaks olema rattaparkla, kuhu saaks ratta panna ja siis auto Elvasse viia ja bussiga 40 km
starti tagasi.

9/18/2019 6:46 PM

19

Rataste transport Elvast Otepääle pisut venis (bussid olid olemas, aga oodata tuli rataste
transpordiks vajalikku autot) ja laadijateks olid väga noored poisid.

9/18/2019 6:38 PM

20

Nagu alati hästi tehtud.

9/18/2019 6:31 PM

21

OK

9/18/2019 5:38 PM

22

Ei oska midagi ette heida. Ainus kummaline seik on rattapesu juures üks pesija, kes palvele lasta
vett jalanõude peale hakkas pikalt selgitama, kuidas tema ei ole liberaal ja mehi ei pese. No ju ta
tahtis nalja teha, kuid väga väsinuna peale maratoni oli mul soov vaid suur muda rattakingadelt
maha saada ja lolli nali peale ei läinud. Õnneks kõrval sai ka rattakingad puhtaks.

9/18/2019 5:01 PM

23

Kõik abivajajad said abi ja neid oli palju . Tänu neile jäin abita mina ja seetõttu jooksin rattaga 38
km ja finišeerisin kõige kiuste

9/18/2019 4:49 PM

24

Korraldus endiselt suurepärane.

9/18/2019 4:38 PM
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25

rada oli hästi tähistatud, titlustuspunktid, valik ja jagajad olid super, info jagamine rajal ja transport
tasemel

9/18/2019 2:55 PM

26

Kõikide osavõtjate lõpus oleks võinud olla liikuv tehnikine abi

9/18/2019 1:55 PM

27

ei oska midagi ette heita

9/18/2019 1:41 PM

28

Vihmaks oleks võinud paremini valmis olla.

9/18/2019 1:36 PM

29

Väga super.

9/18/2019 1:31 PM

30

Kõik sujus. Pole midagi nuriseda. Väga tublid olid kõik.

9/18/2019 1:31 PM

31

Meeste pesemine väljas oli hea aga üks tähele panek riiede vahetamiseks võiks olla suurem et ei
peaks riide puu ja aja vahel väga üksteise vastu olema. Muidu oli kõik hästi.

9/18/2019 1:10 PM

32

Korraldus oli super hea!

9/18/2019 1:10 PM

33

Sõitsin päris lõpus /7:36 lõpuaeg/ ja finišis oli mu kott läbivettinud... Oleks võinud ju miski kile
kottidele peale vedada vms...

9/18/2019 1:09 PM

34

Finisis sain pakihoiust koti läbiligunenuna. Ehk on võimlik seda parandada?

9/18/2019 12:53 PM

35

Viletsa ilma puhul, oleks võinud pakkuda kõigis punktides sooja jooki.

9/18/2019 12:52 PM

36

Jätan pisikese kasvuruumi sest näiteks mingisugune pidurite/käiguvahetite puhastamise võimalus
võinuks olla kõigis teeninduspunktides.

9/18/2019 12:41 PM

37

Vabatahtlikud olid nii ägedad ja sõbralikud (nagu alati!)

9/18/2019 12:39 PM

38

Hommikune buss läheb ikka liiga vara.

9/18/2019 12:25 PM

39

Juhendis paluti kaasa võtta rattakumm varuks- see võiks vajadusel olla ikka korraldajate poolt, ma
ei kujuta ette, et lähen sõitma täieliku paranduskomplektiga- ja paraku ei oskaks ma sellest
hoolimata rehvi vahetada.

9/18/2019 12:25 PM

40

Kõik oli super.

9/18/2019 12:18 PM

41

Kõik sujus

9/18/2019 12:16 PM

42

Enam parem ei saakski olla, kõik toimis (vähemalt minu arvates) suurepäraselt.

9/18/2019 12:09 PM

43

Kõik toimis :)

9/18/2019 12:06 PM

44

Väga sõbralikud vabatahtlikud jne

9/18/2019 12:05 PM

45

korraldus tipptase

9/18/2019 11:58 AM

46

Klassikalisi mudakohti, mülkaid võiks täita. Sellise mudasõidu juures oleks võinud olla rajal
rohkem survepesureid. Paljudel käigud viskasid ja ketid kiilusid. Sellise mudaralli juures peaks
pesemisvõimalused paremad olema. Liiga kaua (ca 30min) läbiligununa ootamist pesusabas.

9/18/2019 11:54 AM

47

Elvast pidi buss väljuma Otepääle 40 km starti 11.15, aga buss väljus hoopis 12.20. Väga külm oli
vihma käes oodata tund aega. Kahjuks meie seast üks inimene seetõttu loobus stardist.

9/18/2019 11:54 AM

48

Kell 11.15 polnud transporti Elvast starti sõiduks. Oleks võinud parklas infot jagada, et pool tundi
tuleks veel oodata.

9/18/2019 11:13 AM

49

Ei leia midagi halba

9/18/2019 11:04 AM

50

Inimesed olid kõik abivalmid, aga vähe rattapesulaid oli.

9/18/2019 10:39 AM

51

Elva parklas pidi ootama lausvihma ja külma käes transporti Otepääle üle 40 minuti. Lihtsalt ei
olnud veoautosid, kes viiks rattad Otepääle. Mega pikk rahva järjekord ootas samuti koos minuga.
Arvestades väga külma ja vihmast ilma ei oleks vast olnud ületamatu teema mõni auto lisaks
saada.

9/18/2019 10:36 AM

52

Stardis võiks kaupmeeste hulk ja valik suurem olla, arvestada võiks ka ilmaoludega.

9/18/2019 3:31 AM

53

Kõik sujus kiirelt ja probleemideta

9/18/2019 3:30 AM

54

Abilised olid tublid!

9/18/2019 3:25 AM

55

Finišhis pesemine oli raskendatud, kuna inimesi sauna/duššijärjekorras oli väga palju.

9/18/2019 2:54 AM

56

Rattapesu järjekorrad ysna pikad. Riiete vahetusala veidi kitsas

9/18/2019 2:40 AM
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57

RC Cola punktis ei mõista miks nii suuri topse kasutati.

9/18/2019 2:39 AM

58

40km starti viimisel tekkis transpordiga suur auk sisse korraldajatel. Rahvas oli läbi külmunus.

9/18/2019 2:14 AM

59

Tagasisõidu bussid (peale finishit) võiksid peatuda kohe tervisespordikeskuse kõrvalt. Topsiring
on ehk liialt ülepingutatud. Toidutalong vettis läbi ja väga ei tahetud sööma lubada. Võib olla peaks
ka talongid tegema kuidagi korduvkasutatava nagu on rattaparklas numbrid.

9/18/2019 2:09 AM

60

Turvamaasturil oli keeruline ratturite vahel ja meil oli ehmatav teda rajal kohata. Maastur võiks
kaaluda julgemalt endast märku andmist, eriti kui tal on hoog sees. Mul sattus 2 korda päris ohtlik
olukord. Teiseks parkimine: kas on vaja osta parkimispilet või ei? Maksin raha aga keegi ei
kontrollinud parkla sissepääsu. Veidike ebaaus.

9/18/2019 2:08 AM

61

Tõukerattad võiksid startida 5 min peale pôhigruppide starti (nagu kepikõndijad stardivad
jooksumaratonil hiljem).

9/18/2019 1:57 AM

62

Vägevvõimas

9/18/2019 1:53 AM

63

Paremini vist ei saagi?

9/18/2019 1:52 AM

64

Kissell oli puudu tp valikust

9/18/2019 1:40 AM

65

Rohkem rattapesu oleks tahtnud.

9/18/2019 1:26 AM

66

Super korraldus.

9/18/2019 1:20 AM

67

Lihtsalt fantastiline

9/18/2019 1:20 AM

68

vihmas tuli pikalt oodata et rattad autosse saada

9/18/2019 1:16 AM

69

Bussile minek Elva - Otepää oli väga pikk ooteaeg.

9/18/2019 1:12 AM

70

Korraldus on alati väga hea olnud sellel üritusel!

9/18/2019 1:05 AM

71

Aitäh kõigile, kes toidupunktides kaasa aitasid!

9/18/2019 12:56 AM

72

TP-des peaksid ikka joogipudelid olema.

9/18/2019 12:50 AM

73

Muidu väga rahul, aga võiks mõelda ürituse korraldamise peale laupäeval.

9/18/2019 12:49 AM

74

Maksimumilähedane ilma arvestades

9/18/2019 12:48 AM

75

Kõik hästi korraldatud

9/18/2019 12:39 AM

76

Joogipudelitest ärge loobuge, pesemis võimalusi võiks juurde mõelda.

9/18/2019 12:39 AM

77

elvas tuli ikka mõni aeg oodata, et bussile saab

9/18/2019 12:33 AM

78

Bussidega tagasisõidul Otepääle tekkis ebameeldiv viivitus kui polnud saateautot, ega bussi ette
anda

9/18/2019 12:26 AM

79

sellise ilmaga peaks saama rattaid kiiremini pesta(külmuda või lahkuda porise rattaga)

9/18/2019 12:25 AM

80

tehniline abi rajal, st. toidupunktides puudus täielikult.

9/18/2019 12:24 AM

81

poriste ilmade puhul rohekm rattapesu teeninduspunktides.

9/18/2019 12:17 AM

82

Võiks viitstardi peale mõelda

9/18/2019 12:08 AM

83

Lühema distantsi puhul polnud finišis rattakaupasid müüvaid müügipunkte.

9/17/2019 11:57 PM

84

Kotid oleks võinud kuidagi kuivas olla. Puhaste riiete asemel sain tagasi läbiligunenud ja porise
koti.

9/17/2019 11:39 PM

85

Kõik oli ok..... pesukoht ......söögitelk

9/17/2019 11:39 PM

86

Hästi korraldatud. Aga kahju oli lastest. Kellel oli külm. Vb seal teinekord natuke paremuse poole
minna.

9/17/2019 11:30 PM

87

Väga meeldis, et loobusite kilekottidest isiklike asjade hoiustamisel

9/17/2019 11:10 PM

88

Ladus ja sujuv, kahjuks venis enne 40 km sõitu finishis bussi- ja rataste veoki ootamine vihma
käes väga pikaks ja külmetasime .

9/17/2019 11:06 PM

89

kõik sujus, kui ilm välja arvata :D

9/17/2019 10:58 PM

90

Korraldus on super!Tänud korraldajatele!

9/17/2019 10:51 PM
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91

Kilekotid võiksid ikka olla, eriti vihmaga. Minu kott laseb vett läbi ja kui poleks taibanud majutusest
prügikotti küsida ning sellega kotti seestpoolt vooderdada, siis poleks mul kuivi riideid võtta olnud.
Lisaks kipus kleeps mittekile pealt lahti tulema.

9/17/2019 10:36 PM

92

Hea töö

9/17/2019 10:30 PM

93

Hästi sõbralikud....

9/17/2019 10:25 PM

94

Nagu alati 10+; eeskujulik

9/17/2019 10:24 PM

95

kõrgel tasemel, suured tänud vabatahtlikele abilistele

9/17/2019 10:24 PM

96

Väga hea

9/17/2019 10:21 PM

97

TP punktid olid vâga head

9/17/2019 10:15 PM

98

Korralduse osas ei ole pretendsioone.

9/17/2019 10:13 PM

99

korraldus ladus nagu alati

9/17/2019 10:05 PM

100

Elvasse saadetud korid oleksid võimud olla varju all.

9/17/2019 9:59 PM

101

Kõik sujus

9/17/2019 9:58 PM

102

Kell 13 ei väljunud ühtegi bussi ja pidime bussi väljumist 1,5 tundi bussis ootama.

9/17/2019 9:56 PM

103

Toitlustus punktis olid saiakesed juba otsas

9/17/2019 9:54 PM

104

Ka rattapesu finishis oleks võinud rohkemate pesupunktidega olla, kuna vahepeal olid sabad ikka
päris pikad. Õnneks kaua ootama ei pidanud, aga ka Otepää poole minev rattaid vedav auto oli
mingil hetkel jäänud ainukeseks, kuigi plaanis oli kasutada mitmeid veokaid.

9/17/2019 9:53 PM

105

Elvast bussiga 40km starti minnes ei väljunud alates kella 11:10-st ca 40min jooksul ühtegi bussi.
See oleks võinud väheke paremini organiseeritud olla. Buss oli olemas, aga veoautot ei olnud

9/17/2019 9:49 PM

106

Kui pakid/kotid olid finišis, oleks võimud olla aedade peale tõmmatud katte vihma eest.

9/17/2019 9:48 PM

107

sellise külmaga võiks mõnes toidupunktis olla soe tee

9/17/2019 9:46 PM

108

südamega tehtud

9/17/2019 9:42 PM

109

WC-d ja prügikastid stardis - veidi vähe

9/17/2019 9:41 PM

110

Rasketes oludes kõik toimis (s.h. ATV parkimisplatsil aitamas), aga eks alati on (natuke)
arenguruumi

9/17/2019 9:37 PM

111

Üldiselt kõik sujus. Ainult parkla 4 juurde siltide järgi ei jõudnud.

9/17/2019 9:33 PM

112

Finišis liiga pikad järjekorrad ja sõidujärgne kordategemise korraldus on ikka kehvake

9/17/2019 9:31 PM

113

Rattaautot pidi tund aega elvas ootama, jõudsime napilt 5 minutit enne starti oma stardikoridori
alles. Riietustelgis võiks olla midagi enamat peale muldpõranda, kasvõi euroalused osaliselt
nagide all, et saaks puhta jalaga puhastesse riietesse.

9/17/2019 9:30 PM

114

Edukalt hakkama saadud

9/17/2019 9:22 PM

115

rada võiks parem olla

9/17/2019 9:21 PM

116

tekkisid mõned nn pudelikaelad, millega peaks enne järgmist aastat tegelema. ja herilasepesa 40
km stardi 2. kilomeetril oli halb üllatus

9/17/2019 9:18 PM

117

Iga mees oli omal kohal.

9/17/2019 9:14 PM

118

Kõik 9+

9/17/2019 9:14 PM

119

Väga hästi korraldatud toitlustus ning osalejate turvalisuse tagamine!

9/17/2019 9:13 PM

120

Pidime Elvas vihmas bussi ootama 40 minutit

9/17/2019 9:11 PM

121

Kuubiku üritusi võiks teha laupäeviti

9/17/2019 9:11 PM

122

Nagu ikka kõik oli täpne ja korrektne!

9/17/2019 9:07 PM

123

Bussid olid olemas, aga rattaveoks auto puudus. 45 min ooteaeg on liiga pikk. Stardis 30 minutit
ennem!

9/17/2019 9:07 PM

124

Ei lednud kuidagi üles Otepääle minevat bussi ja autot.

9/17/2019 9:05 PM
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125

pole midagi kommentaarida

9/17/2019 9:04 PM

126

Super hästi

9/17/2019 9:04 PM

127

Lõdisesime ja kūlmetasime Elvas tund aega et saada Otepääle starti 40 km distantsil

9/17/2019 9:03 PM

128

Vastavalt ilmale ka korraldus

9/17/2019 9:00 PM

129

Ok

9/17/2019 8:59 PM

130

Elvas tuli bussi ja veoautot vihmaga oodata, kuigi kellaaeg oli juba suht hiline. Seda oleks saanud
ennetada varasema autode kohaletulekuga

9/17/2019 8:58 PM

131

Vabatahtlikud/tiim olid positiivselt meelestatud!

9/17/2019 8:57 PM

132

Joogipudelid olid punktides hea varjant. Loodan,et tuleb jätku.

9/17/2019 8:55 PM

133

Kõik sujub, toimib

9/17/2019 8:53 PM

134

bussiliiklus elvast starti oli halvasti organiseeritud

9/17/2019 8:52 PM

135

Kõik ok.

9/17/2019 8:52 PM

136

pikad rattapesu ja bussijärjekorrad

9/17/2019 8:50 PM

137

Ausalt, mitte midagi pole ette heita!

9/17/2019 8:47 PM

138

Koti hoidla oleks voinud kotte kaitsta vihma eest kuidagi

9/17/2019 8:46 PM

139

Rattapesu ja enda pesu jaoks oli liiga vähe resurssi

9/17/2019 8:45 PM

140

Miinuskohti ei näinud

9/17/2019 8:45 PM

141

Vaatamata rasketele tingimustele oli orgunn tipptasemel

9/17/2019 8:44 PM

142

Ei oska küll kuskilt otsast nuriseda.

9/17/2019 8:42 PM

143

Ootasime Elvast Otepääle minevat bussi tund aega vihma käes, jõudsime 20min enne starti alles
Otepääle. Oleks võinud rattaautosi kiiremini täita, vahepeal osad rattaautod seisid tegevusetult tee
ääres.

9/17/2019 8:42 PM

144

Toitlustuspunktide inimesed ja ka finišis olnud abilised aitasid oma hea teenindusega igati kaasa
ürituse õnnestumisele.

9/17/2019 8:38 PM

145

8,et jääks ruumi veel paremaks

9/17/2019 8:36 PM

146

Finishis autoparklas okeks võinud olla mõni wc

9/17/2019 8:35 PM

147

Stardis oleks võinud olla variualune et starti oodates mitte märjaks saada

9/17/2019 8:33 PM

148

Joogipudelid oleksid võinud seekord olla

9/17/2019 8:32 PM

149

Ilmaga rohkem arvestada-ratta pesu ja teeninduspunktides liigsuured järjekorrad

9/17/2019 8:31 PM

150

Hea

9/17/2019 8:27 PM

151

Hoolimata eriti sandist ilmast sujus kõik nagu kellavärk! Aitähh!

9/17/2019 8:27 PM

152

Sooja juua oleks pidanud olema, viimases toitlustuspunktis sai leiget jõujooki

9/17/2019 8:26 PM

153

Viimastes toudupunkdides oleks soovinud sooja vett või teed

9/17/2019 8:26 PM

154

Kõik oli super, ei oskagi midagi halba öelda.

9/17/2019 8:25 PM

155

Kõik oli hästi ja läbi mõeldud

9/17/2019 8:25 PM

156

Korraldus igati korrektne, TP sai kõike mida sõiduks vajalik.

9/17/2019 8:25 PM

157

Ürituse toimumine laupäeval annaks täispunktid.

9/17/2019 8:25 PM

158

Alati saab suts paremini aga muidu väga hea

9/17/2019 8:25 PM

159

Super

9/17/2019 8:23 PM

160

Rattaste vedamise autode ootamine Elvas oli nõme

9/17/2019 8:23 PM

161

Tublid TP inimesed.

9/17/2019 8:22 PM

162

Kõik vajalik olemas ka kõige raskemaks päevaks.

9/17/2019 8:22 PM
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163

Alati saab paremini

9/17/2019 8:20 PM

164

Igati rahul

9/17/2019 8:20 PM

165

Rataste pesemine nii rajal kui ka finishis oleks võinud paremini organiseeritud olla.

9/17/2019 8:17 PM
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Q3 Kuidas hindate korraldajate valmisolekut erakordseteks ilmaoludeks?
10=täiesti rahul; 0=ei ole üldse rahul
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9

19.36%

158

10

42.28%

345

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR / ETTEPANEKUD

DATE

1

Ilmal polnud viga midagi!

9/22/2019 10:51 PM

2

Rattapesu võimalusi oleks pidanud rohkem olema. Eriti peale poriseid metsalõike.

9/20/2019 6:06 PM

3

Trassi osas pole ühtki nurinat - selline see maastikusõit on. Alati on olnud nurinaid ju, et TM on
liiga lihtne kruusaralli. Finišiala kohta juba mainisin eespool.

9/20/2019 2:56 PM

4

Kas oleks võimalik väga mudaseid lõike vähendada/asendada?

9/20/2019 2:24 PM

5

Ega ju pussnuge sadanud. Korraldajad olid valmis.

9/20/2019 1:41 PM

6

Looduse vastu ei saa

9/20/2019 12:16 PM

7

Kui just eelnimetatud probleemid polnud ilmaga seotud, siis pole midagi ette heita.

9/20/2019 2:22 AM

8

Rattatranspordi autot tuli pikalt oodata paduvihmas (ca 30min), et saada tagasi Otepääle.

9/19/2019 5:15 PM

9

kui eksin, siis vabandan. aga ei näinud TP-des telki vms, kuhu oleks saanud sooja minna, või lõket
kus oleks saanud ennast soojendada vms. finišisööklas oleks sooja teed tahtnud, ei olnud raha, et
topsi lunastada....

9/19/2019 1:08 PM

10

Seekord oli atv-dega abimehi vähem näha kui eelmistel aastatel. Samas pilbasteks rattaid nägin
rohkem. Võibolla aga see oligi põhjus miks neid nii vähe näha oli, et väga hõivatud. Survepesu
pakkumine oleks vist võinud ka üks peatus varem olla. Palu ajaks olin ratta juba lompides enamvähem veerema saanud. Aga arvestades olusid, siis kõik ikka tip-top. 10 punkti!

9/19/2019 12:37 PM

11

Kui üle 6 tunni külmas ja vihmas olla, oleks tore ennast mudast sooja veega puhtaks pesta,
kahjuks oli ainult külm vesi.

9/19/2019 12:28 PM

12

Mõned salvrätikud või paberit oleks võinud olla teeninduspunktides, et prille mudast ja veest
puhastada.

9/19/2019 11:38 AM

13

Suured tänud kuuma dušivee eest finishis, äratas mu varbad taas ellu pärast selliseid külmasid
olusid.

9/19/2019 3:58 AM

14

Resureid vähe eaja ääres, riietus telk külm

9/19/2019 2:31 AM

15

Igas joogipunktis oleks võinud olla sooja jooki.

9/19/2019 1:39 AM

16

Mõnes kohas oleks võind sooja teed olla0

9/19/2019 1:35 AM

17

Kuum jook teeninduspunktis ja ka pärast

9/18/2019 10:58 PM

18

Sellise ilmaga rohkem rattapesijaid. Pikalt tuli vihma käes järjekorras seista.

9/18/2019 10:39 PM

19

Süüa sai katuse all.rõõm kordki ei tulnud vihm kraesse;-)

9/18/2019 9:57 PM

20

Seda punkti on parem hinnata suusamaratoni puhul, praegu polnud siin midagi teha

9/18/2019 9:46 PM

21

Ise pesin ratta kodus. Märjaga tekib muda nagunii. Mõnes punktis olid survepesurid (ise ei
kasutanud). Sõbral peasti TPdes isegi prillid puhtaks. Süüa sai kuivas, katuse all. Ennast sai
pärast finišit loputada.

9/18/2019 8:56 PM

22

medalite kaelapanek käis porilombis

9/18/2019 8:27 PM

23

Stardis ei osanud ma leida varustuse (riiete) müügikohtasid

9/18/2019 8:17 PM

24

Ekstreemsetes oludes tuleks võtta julgus üritus ära jätta, lühendada, edasi lükata. Seekord sai
hakkama aga nauditav see asi küll ei olnud.

9/18/2019 7:54 PM

25

Lõpus oleks võinud olla ka mingid väli soojendajad olla, mille ääres end natuke soojendada...

9/18/2019 7:49 PM

26

Aga mida ilma vastu üldse teha saab? Siiski, seekord võinuks finišis näiteks topsikese Stroh-60
saada.

9/18/2019 7:08 PM

27

Ei tea kas nii lühikese ajaga ongi võimalik midagi muuta, mõtlen siin rada.

9/18/2019 6:31 PM

28

OK

9/18/2019 5:38 PM
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29

Kui selliste oludega hakkama saadi (ja saadi hästi), siis mulle tundub, et TM team saab hakkama
igas olukorras!

9/18/2019 5:01 PM

30

Stardieelsed varjualused kulunuks marjaks ära, ka sooja joogi pakkumine stardis olnuks tore.

9/18/2019 4:54 PM

31

Ei saanudki paremini valmis olla , ega rada kuivaks ikka ei saa

9/18/2019 4:49 PM

32

Tundus, et korraldajad olid hästi valmis.

9/18/2019 4:38 PM

33

Survepesurid oleks võinud olla igas TP-s

9/18/2019 4:10 PM

34

kilesid alajahtunutele jagati ja kuuma teed sai, abi oli käepärast, seega oli mõeldud piisavalt

9/18/2019 2:55 PM

35

osalejana ei saanud aru, et keegi poleks valmis olnud. võibolla oleks tagumistes TP'des midagi
sooja juua võinud olla, aga selle puudumine ei seganud

9/18/2019 2:49 PM

36

Rattapesu võimalusi oleks pidanud rohkem olema

9/18/2019 2:46 PM

37

Riietumistelgi ette tekkis mudamülgas, võiks järgmisel korral sinna mingid restid/matid paigaldada,
et saaks kuivema jalaga välja

9/18/2019 2:39 PM

38

Rattapesu oli liiga vähe

9/18/2019 2:38 PM

39

Rattapesu oleks võinud olla igas TP-s.

9/18/2019 2:30 PM

40

Kõigisse TP-desse soe jook

9/18/2019 2:23 PM

41

Finišis oleks võinud olla mingi voolik/suur dush õues, millega saaks suure muda endalt maha
lükata. Praegu vedasime kõik riietusruumi põrandale. Toidutelk ka veidi nadi - sadas äärmised
lauad ikka märjaks. Talvine variant oleks hea olnud.

9/18/2019 2:19 PM

42

ei oska midagi ette heita

9/18/2019 1:41 PM

43

Riietustelgis oleks võinud olla soojapuhur, mis on seal varem olnud.

9/18/2019 1:36 PM

44

Natukene jänni jääb Elva keskus nii suure hulga poriste inimeste pesemisega.

9/18/2019 1:31 PM

45

Selliste ilmadega võiks vaheaja punktid kauem lahti olla, viimaste seas oli rada läbimatu

9/18/2019 1:25 PM

46

väga tublid. Võibolla oleks hea veel mõni survepesur raja äärde tekitada. Finišis võiks sellise
ilmaga olla soe jook ja suurem võimalus sooja sauna saada.

9/18/2019 1:22 PM

47

Minu arust oli kõik suurepärasne ja väga profesionaalne.

9/18/2019 1:10 PM

48

Usun et nii halbade ilmastikuolude korral ei saanudki midagi veel paremini teha!

9/18/2019 1:10 PM

49

Puudus info, kas ma tohin kilekeebiga rajale minna. Pärast Meegastet oli miski lõik, kus oli pori
läinud nii hulluks, et ma pidin ratast tassima, kuna rattad ei käinud ringi. Meegaste laskumise
alguses oli jälle väga tore, et üks mees hoiatas, kuhu poole hoida. Palus sai sooja suppi ja teed.
Teed oleks võinud tegelikult esimesest punktist peale jagada. Riietustelgis oleks võinud miskid
restid olla maas (kuigi, kuna mu kott oli läbi vettinud, siis ei olnud erilist vahet, kas panna märjad
või kuivad jalad märgadesse sokkidesse...)

9/18/2019 1:09 PM

50

21 km distantsil oleks võinud soojendusega telk olla.

9/18/2019 1:00 PM

51

Sain teed, puljonit. Snäkid olid otsas.

9/18/2019 12:53 PM

52

Viimaste seas tulles sain oma suppi,aga selle söömiseks ei olnud kohta, katusealused pingid olid
kokku pandud.

9/18/2019 12:52 PM

53

alati saab ju midagi paremini

9/18/2019 12:51 PM

54

Stardialas oleks võinud telk olla (nagu talvel) et vihma est varjus olla.

9/18/2019 12:50 PM

55

Finišis riietusruum oleks võinud olla katusega. Riietus- ja pesuruumi põrandal võiks olla rest või
matt.

9/18/2019 12:47 PM

56

Seesama rataste puhastamisvõimalus igas TP-s võinuks olla. Aga muidu oli korraldajate kohalolek
rajal tuntav ning kõik andsid oma parima

9/18/2019 12:41 PM

57

Mõttekiiks, ehk kaaluda rattapesu teenust nii, et annad porise tüki pesutänavale, hiljem saad puhta
ratta kätte. Karmi ilma puhul pikas järjekorras seistes, nägin ise, mõni mees värises üle keha.
Arvan, et mõnegi võttis see rattapesu järjekorras seismine tõbiseks.

9/18/2019 12:29 PM

58

Hea et oli sooja veega pesuvõimalus ja söömine katuse all. Rattapesus ei suutnud ära oodata

9/18/2019 12:25 PM
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59

Minul isiklikult ei tekkinud probleeme, nii et ei oska täpsemalt kommenteerida.

9/18/2019 12:25 PM

60

ATV-d oli sõitmas näha, aga katkestamise korral oleks olnud oht külmetada päris suur enne abi
saamist. Paljud alahindasid niiske ja jaheda ilma mõju riietumisel.

9/18/2019 12:19 PM

61

Ilma ennustamine on üks tänuväärne töö, kui ka midagi jäi vajaka, ega siis tuleb lähtuda sellest, et
kogemused õpetavad!

9/18/2019 12:18 PM

62

Ei tea kas oleks midagi teisiti saanud teha

9/18/2019 12:16 PM

63

Usun, et valmisoleks oli igati olemas.

9/18/2019 12:06 PM

64

kas oli asi minus või mitte, aga ma ei näinud u viimase kolmandiku peal ühe kurvi juures
hoiatussilte palgivirna juures, kus üks oli maas meddikute hoole all. sellised kohad peaksid
libedaga rohkem märkidega nähtavad olema

9/18/2019 11:58 AM

65

Klassikalisi mudakohti, mülkaid võiks täita. Sellise mudasõidu juures oleks võinud olla rajal
rohkem survepesureid. Paljudel käigud viskasid ja ketid kiilusid. Sellise mudaralli juures peaks
pesemisvõimalused paremad olema. Liiga kaua (ca 30min) läbiligununa ootamist pesusabas.

9/18/2019 11:54 AM

66

Kahjuks Elva kogemus rikkus üldmulje, aga muidu super, kõik oli väga okei.

9/18/2019 11:54 AM

67

Tegelikult ei oska vastata. Võib-olla tuleks muuta või lühendada distantsi, et nõrgemad ei viibiks nii
kaua rajal.

9/18/2019 11:51 AM

68

Kena, et finiši söögilaual oli telk peal. Riietevahetuse telgi ukse ees oleks ehk võinud mõni plate
olla, et puhta jalaga välja saada.

9/18/2019 11:47 AM

69

Pikal maal võiks olla sellise ilma korral enne Palu punkti mõni survepesur. Seda on varem olnud.

9/18/2019 11:34 AM

70

Ka Astuvere TP-s oleks vajalik olnud veepüstol.

9/18/2019 11:31 AM

71

oleks soovinud sooja jooki kõigis teeninduspunktides. ise ei näinud kusagil, aga kuulsin, et ühes oli
siis ki pakutud.

9/18/2019 11:29 AM

72

Meeldis, et finisialas sai kõhu täis süüa telgis vihma käes olemata

9/18/2019 10:57 AM

73

Kindlasti rattapesulaid vaja juurde sellise ilmaga

9/18/2019 10:39 AM

74

Finišis olid riietustelgid külmad, oleks võinud olla puhutid sees, et külmetavad inimesed ennast
soojendada saanuks

9/18/2019 10:36 AM

75

Paaris kohas oleks võinud veel olla rattapesu.

9/18/2019 3:25 AM

76

Ratastepesu võimalusi võinuks olla rohkem.Finišis võinuks olla nn. välidušid,et riietepealt suurem
pori maha pesta.

9/18/2019 3:06 AM

77

Finišhis olid väga kehvad tingimused sooja saamiseks ja hoidmiseks. Kõige tugevamalt oli seda
tunda rattapesu puhul, kus järjekorrad olid väga pikad, inimesed aga läbimärjad, tuule käes, ja
võistlusolude kohaselt pigem õhemalt riides.

9/18/2019 2:54 AM

78

Ratta survepesu oleks tore olnud igas teeninduspunktis. Finisis rattapesu järjekord venis suht
aeglaselt - tundus, et tehti liiga korralikult - oleks piisanud kui lihtsalt kiiresti suurem sodi maha ja
järgmine

9/18/2019 2:40 AM

79

Pesureid oleks võinud rohkem olla.

9/18/2019 2:09 AM

80

Tublid igajuhul! Ettepanekuid: sooja jooki oleks võinud olla rohkemates vahepunktides. Puljong oli
super hea! Saun oli samuti lausa hädavajalik, töötas hästi! Veel tekkis selline kummaline mõte:
kuidas katkestada võistlus? Kui ma lihtsalt ära kaon, siis kas keegi asub mind otsima ja tekitan
segadust? Või pean kuhugi teatama? Kas kuskil on katkestamise õpetus? Nii ekstreemsetes
oludes võiks lahti seletada, mida tähendab seikluse katkestamine.

9/18/2019 2:08 AM

81

Riietumistelkides oleks võinud olla soojapuhurid.

9/18/2019 1:56 AM

82

Valmisolek tundus tasemel olevat.

9/18/2019 1:52 AM

83

Kõik toimis nii nagu tavaliselt

9/18/2019 1:26 AM

84

Olemas olid sooja veega pesemis võimalused ning saun. Samuti juhendati inimesi et nad ei
külmetaks pealesõitu.

9/18/2019 1:22 AM

85

Kõik toimis mul tehti ratas korda super

9/18/2019 1:20 AM
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86

Kui lepingute nö võimatutes tingimustes täitmiseks on välja mõeldud force majore, siis
korraldajatel ei olnud valikus ürituse ära jätmiste võimalust, seega hästi tehtud

9/18/2019 1:07 AM

87

Tekitada võimalus ekstreemsete ilmaolude korral registreerida end samal päeval või päev varem
tasuta ringi järgmise aasta üritusele (seda praktikat rakendas näiteks Narva Energijooks suure
kuumusega) või luua harrastajate kategooria, kellel selliste ulude puhul on sama pikk, aga
alternatiivne rada, mis kasutab rohkem kruusa ja kattega teid.

9/18/2019 1:05 AM

88

Ilma vastu ei saa.

9/18/2019 12:58 AM

89

Ma ei kujuta ette, mis seal valmistuda või milliste ilmastikuolude tõttu võiks kaaluda TRM'i
lühendamist või sootuks ära jätmist. Võistlejad, kes ajalimiiti ei mahu, võetakse ju niikuinii rajalt
maha.

9/18/2019 12:58 AM

90

Kõik vajalik oli olemas ,isegi soe duss finisis

9/18/2019 12:57 AM

91

Tore, et ilma pärast üritus ära ei jäänud.

9/18/2019 12:56 AM

92

Kõik olid väga abivalmid

9/18/2019 12:54 AM

93

Soe dušš finišis oli positiivne.

9/18/2019 12:50 AM

94

Toidutelk ja söögitelk oleks võinud olla kõrvuti ilma, et oleks pidanud jalutama vihma käes.

9/18/2019 12:49 AM

95

Rahul. Telk finishis oli hea

9/18/2019 12:48 AM

96

Rattapesu võimekused TP-des olid puudulikud.

9/18/2019 12:41 AM

97

Õnneks ei läinud vaja. Samas nägin valdava eduga teie asjalikke töötajaid, tundus nagu oli kõikk
paigas.

9/18/2019 12:39 AM

98

Mõne osavõtja jaoks oleks olnud oluline kui finishi lahtiolekuaeg olnuks pikem.

9/18/2019 12:28 AM

99

Alternatiivne rada, soojad joogid

9/18/2019 12:25 AM

100

korralduse taha ei jäänud midagi. Ole ainult ise tegija :).

9/18/2019 12:13 AM

101

Finisis oleks sellise ilmaga tahtnud topsi teravat (Kelgu kanget vmt.).

9/18/2019 12:10 AM

102

Ilma vastu ei saa

9/18/2019 12:08 AM

103

Ühes kohas oli rajale pori peale isegi laastu visatud, no kuidas küll jõuti :)

9/18/2019 12:04 AM

104

Rattapesu kohti oleks võinud olla rohkem.

9/17/2019 11:56 PM

105

Mis sel ilmal viga oli?

9/17/2019 11:53 PM

106

oleks võinud olla paar rattapesupunkti rohkem, kas või liikuvat, mis liiguvad arvestades sõidu
kulgu finiši suunas. Isiklikult ei vajanud kuid rohkem olid hädas õrnema poole sõitjad

9/17/2019 11:44 PM

107

Kotte oleks võinud hoida korras ja puhtana aga üldiselt super

9/17/2019 11:39 PM

108

Tulite hästi toime

9/17/2019 11:39 PM

109

soe jook joogipunktis oleks oõnud super. teostada keeruline.7y

9/17/2019 11:36 PM

110

Ise abi ei vajanud aga tekitas turvatunde kui oli näha atv sõitmas ja abistamas ratureid

9/17/2019 11:30 PM

111

Pole kogenud erakordseid ilmaolusid.

9/17/2019 11:23 PM

112

Sellise ilma korral peaks edaspidi arvestama, et toitlustuspunktides kipub viimase veerandi
väsinud osalejatele laud hõredaks jääma. Soe puljong läheb siis hästi peale ja lihtsat kuklit või sel
korral vist kaneelisaia võiks rohkem olla. Enam vähem normaalse ilma jaoks oli laudadel kõike
kenasti. Loodetavasti lähemate aastate jooksul sellist mudamaratoni ei tule, aga üks kord see
tuleb nii kui nii

9/17/2019 11:17 PM

113

Mitte millegi üle ei ole viriseda, vabatahtlike meeskond on motiveeritud!

9/17/2019 11:10 PM

114

finishist starti sõitmine - vima käes külmetamine

9/17/2019 11:06 PM

115

Ei oska öelda kas ja mida saanuks paremini plaanida. TP-de avatud olekut pikendada?

9/17/2019 11:02 PM

116

Finišis oli raske isegi peale pesu puhtana püsida

9/17/2019 10:58 PM

117

söögialas telk oli tiptop!

9/17/2019 10:58 PM
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118

riietevahetuse ja dushikoht oleks võinud olla paremini osundatud - ei leidnud üles, küsisin sauna
ees seisnud korraldajalt - ta ei teadnud muud kui saun, mis oli pilgeni mehi täis

9/17/2019 10:56 PM

119

Imetlen korraldajate valmisolekut sellise ilmaga.Valmisolek oli tasemel,kõik olid kohal! Super

9/17/2019 10:51 PM

120

Finišis rattapesu ja dušši järjekorrad liiga pikad. Sööma ei saanud minna pärast finišit kuna liiv
krigises hammaste all.

9/17/2019 10:31 PM

121

Väga tublid korraldajad

9/17/2019 10:24 PM

122

hea toetus,sh kiirabi

9/17/2019 10:24 PM

123

Võimalusel mõelda pakihoiu liigutamisele katuse alla vihma korral. Kott sai märjaks, aga õnneks
mitte midagi hullu.

9/17/2019 10:21 PM

124

Sellise ilmaga peaks rohkem surve pesupoes olema...peatus punktides

9/17/2019 10:21 PM

125

Ilma vastu ei saa mitte keegi. Saab vaid meditsiinilise abi võimekust tõsta.

9/17/2019 10:13 PM

126

Survepesureid oleks võinud rohkemates "strateegilistes" kohtades olla nagu 2010.a. mälu järgi oli

9/17/2019 10:06 PM

127

korraldajad olid valmis erakordseks ilmaks ja kõik sujus minu jaoks suurepäraselt

9/17/2019 10:05 PM

128

Seekord oli transport finišist starti väga halb, eriti arvestades ilmastiku olusid.

9/17/2019 10:03 PM

129

Ratta pesus olid päris pikad järjekorrad. Ise loobusin ja pesin kodus, seega päris täpselt ei tea kui
kaua ootama pidi. Eelmine aasta sujus hästi, kuigi siis ei olnud nii ekstreemsed olud.

9/17/2019 10:02 PM

130

Mis siis veel teha?

9/17/2019 9:58 PM

131

Söögitelk oli liiga kitsas 1/3 laudu sadas külg tullega märjaks.

9/17/2019 9:54 PM

132

Hea oli näha et pakuti ka sooja teed ning puljongit lõpu poole. Pesutelgile katus ja kõik oleks olnud
veel parem :)

9/17/2019 9:53 PM

133

Finisis 10€ parkimise eest võistlejalt veel lisaks, on müstiline summa

9/17/2019 9:48 PM

134

sellise ilma vastu valmistuda raske,ise peab valmis olema sellisteks tingimusteks

9/17/2019 9:42 PM

135

Rattapesu ja tehnilist tuge polnud piisavalt

9/17/2019 9:41 PM

136

1000+ sõitjatele mõeldes oleks ehk mõne raske lõigu asendada või isegi distantsi pisut
lühendada.

9/17/2019 9:37 PM

137

Rattapesus väga pikk järjekord, pesemisvõimalusi nappis või ei leidnud õiget kohta. Ümbrikus
puudu kott vahetusriiete pakkimiseks.

9/17/2019 9:33 PM

138

Kehv transport starti. Elvas pidi ca 50min vihma käes külemtama ootama

9/17/2019 9:29 PM

139

Ettepanek stardimaterjalide ümbriku valimisel arvestada vesiste oludega. Saadud ümbrik lagunes
laiali esimesel minutil peale kättesaamist.

9/17/2019 9:25 PM

140

lubati paremat pinnast

9/17/2019 9:23 PM

141

Üldiselt ok. Viimasel hetkel ei anna suurt teha, aga ehk tasuks mõelda pika distantsi mõningase
lühendamise peale, eriti juhul kui on tegemist eriliste raja või ilmastiku oludega.

9/17/2019 9:22 PM

142

rada läbimatu tagumistel meestel

9/17/2019 9:21 PM

143

Kotid oleks võinud varju all olla, eks peab drybagi soetama:) Mingi suurem varjualune võinuks olla,
kus soojas olla peale lõpetamist (vb oli aga ei näinud)

9/17/2019 9:20 PM

144

Silma paistis kõrge meditsiiniline valmisolek. Soe puljong oli ka väga kosutav. Vihmakeebi sai
soetada.

9/17/2019 9:19 PM

145

Kirikumaks oli maksmata. (nali)

9/17/2019 9:14 PM

146

Pole halba ilma on kehvad riided

9/17/2019 9:14 PM

147

Autasustamisega alustati liiga vara. Esikuuiku naisi ei olnud veel kohal ja rääkimata
vanuseklassidest. Seoses ilma oludega venis koik ja oleks ka pidanud autasustamisega veidikene
ootama

9/17/2019 9:13 PM

148

Päris valmis ikkagi nii hulludeks oludeks ei oldud kuid kindlasti ei olnud see ka 100% võimalik.

9/17/2019 9:13 PM

149

Bussi ootamine vihmas

9/17/2019 9:11 PM
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150

Finišis oli riietumisest väljatulek mudane, vbl oleks võimalik olnud kuidagi seda
lahendada..Mingisugune pesemisevõimalus võiks olla otse riietusruumi küljes,taga (et saab osa
riided räa vütta ja siis natuke käsi, nägu, jalgu pesta.

9/17/2019 9:11 PM

151

несмотря на погоду, организация была на высоте

9/17/2019 9:09 PM

152

Korraldajad olid tublid ja ilma vastu ei saa keegi :)

9/17/2019 9:07 PM

153

Vahetusriided, kellel ei olnud veekindlas pakendis, lageda taeva all said vahetusriided märjaks!

9/17/2019 9:07 PM

154

Usun, et paljudele oleks kulunud õpetussõnad, kuidas soojalt riidesse saada ja kuidas koduste
vahenditeka rattakingad soojustada. Nt. saia kilekott saapale peale ning sellele omakorda sokid
peale :). Rattapesu oleks võinud olla peale Astuvere mülkast pääsemist. Samas sellist asja juhtub
nõnda harva, et ega ekstra valmis selliseks asjaks korraldajad olla ei saa.

9/17/2019 9:07 PM

155

Kõik laabus suurepäraselt

9/17/2019 9:04 PM

156

Kiirpesu rahjal sellise mudaga oli vähe. Mäletan aastat kus oli ilus ilm ja siis oli nedi ka rohkem.

9/17/2019 9:01 PM

157

Finišis väljas pestes võiks ka riietumis ala olla katuse alla. Peale pesu oli ebamugav märja ja
sopase muru ning vihma käes riidesse panna. Lisaks võiks panna võistlusjuhendisse sisse, et ei
tohiks rajale minna kõige lihtsama ja odavama poest ostetava vihmakilega või prügikotiga. Tuule
käes need lendlesid inimestel seljas ja oleks võinud vägagi ohtliku olukorra tekitada.

9/17/2019 9:00 PM

158

Sooja jooki, teed vms oli vaja, kuna ikkagi alla 10 kraadi sooja

9/17/2019 9:00 PM

159

Väga hea

9/17/2019 8:59 PM

160

Eelmises ka juba vastasin, et oleks saanud paremini - et inimesed ei oleks pidanud nii kaua vihma
käes seisma. Lisaks parkimisalale sissesõiduga läks ka aega - üks korraldaja jagas infot
maratonile tulijatele ja 3 korraldajat jõid kuuma jooki topsist ja vestlesid. Hallooo

9/17/2019 8:58 PM

161

Pakihoid oleks võinud varikatusega olla

9/17/2019 8:57 PM

162

Ega nii pikal lõigul vihma vastu ei olegi midago teha, esimestel ju veel paljudes kohtadesrohi
kenasti, muda tuleb alles mõnesaja inimese pärast, loodus. Talvel veel teed kunstlund või kui ühes
kohas muda lähed viskad mingit laastu peale, aga seal pold ilma vastu midagi teha.

9/17/2019 8:53 PM

163

Ei nurise

9/17/2019 8:52 PM

164

Rohkem teenendispunkte,kus on rattapesu.

9/17/2019 8:51 PM

165

Vihma alused kottidele

9/17/2019 8:46 PM

166

Finishis ja riietumisaladel tekkis väga palju muda, mida oleks pidanud ette nägema ja kasvõi euro
aluseid sinna käimiseks maha panema

9/17/2019 8:45 PM

167

Sellise vihma tuule ja poriga oleks võinud olla seda sooja jooki (teed) juua rajal. Sest nii mõnigi oli
ysna kylmunud. Kunas. ei osanud arvestada, et rada on ysna läbimatu

9/17/2019 8:45 PM

168

Varjualused võiks olla stardialas.

9/17/2019 8:45 PM

169

Oligi ju kõik korras

9/17/2019 8:45 PM

170

Ei näinud kuskil puudujääke

9/17/2019 8:44 PM

171

Riietusruumide ees liiga porine

9/17/2019 8:43 PM

172

Tasuta kingapesu finisis oli küll planeerimata, aga üllatavalt tõhus :)

9/17/2019 8:42 PM

173

Kõik ju sujus tõrgeteta

9/17/2019 8:40 PM

174

Survepesu oleks olnud vaja igas punktis;tehniline abi polnud piduriprobleemideks valmis

9/17/2019 8:39 PM

175

ei näinud ,et midagi väga erilist oleks rajal toimunud.Ratta pesu võimalus oli hea,kuigi ise ei
kasutanud

9/17/2019 8:36 PM

176

Stardis - finišis varjualuseid, pesemine

9/17/2019 8:36 PM

177

Pesemisjärjekorrad olid väga pikad

9/17/2019 8:34 PM

178

Lõpus oli päris külm ja sooja ei leidnud kuskilt

9/17/2019 8:32 PM

179

Väga heasti valmis. Kui saab selleks vähegi valmis olla. O

9/17/2019 8:30 PM

180

Rattad pesi kiirelt stihl puhtaks, nii et okei!

9/17/2019 8:29 PM
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181

pesemise telgi "eesruum" oleks võinud olla samuti katuse all.

9/17/2019 8:28 PM

182

Ok

9/17/2019 8:27 PM

183

Ega mul võrdlusmomenti varasemate maratonidega ei ole kuid nagu öeldud, kõik sujus.

9/17/2019 8:27 PM

184

Kõik sujus heasti niipalju kui mina nägin.

9/17/2019 8:26 PM

185

Tublid

9/17/2019 8:26 PM

186

Rattapesu oleks võinud igas TPs olla. Muu oli hästi

9/17/2019 8:25 PM

187

Kõik oli hästi ja tuli hästi välja

9/17/2019 8:25 PM

188

Mingit erilist valmisolekut ei oskagi oodata.

9/17/2019 8:25 PM

189

Lõpetajatel oleks võinud olla mõni varjualune, kus hetke enne pesu hinge tõmmata.

9/17/2019 8:24 PM

190

Sooja vett ei leidnud

9/17/2019 8:22 PM

191

Kuna rada muutus iga 10 sõitja järel, siis on väga raske kuskile mingeid "silte" välja panna. Lisaks
peab igaüks sellisel maastikul arvestama, et poriloigu "all" võib olla auk.

9/17/2019 8:21 PM

192

Väha hea

9/17/2019 8:20 PM

193

Kuidas ilma ikka kritiseerida saaks, pigem oli rattapesu järjekord osalejate rohkuse tõttu jube pikk,
aga ka sellega pidi arvestama seekordse mudaralli puhul.

9/17/2019 8:19 PM

22 / 118

Tartu Rattamaraton 2019 osalejaküsitlus

Q4 Hinnang rajale10=täiesti rahul; 0=ei ole üldse rahul
Answered: 816

Skipped: 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

0

0.86%

7

1

1.84%

15

2

1.84%

15

3

3.06%

25

4

2.94%

24

5

8.70%

71

6

4.41%

36

7

8.70%

71

8

12.13%

99

9

13.48%

110

23 / 118

Tartu Rattamaraton 2019 osalejaküsitlus
42.03%

10

343

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

Kohati läks sel aastal nii mudaseks, et polnud võimalik ratta seljas edasi liikuda.

9/24/2019 9:28 PM

2

Väga meeldis, et ei olnud tavapärane grupisõit kruusarallil. Kui tahaks grupis sõita, siis lähen
maanteele. Maastikusõit peabki väljakutseterohke olema. Tänavu läks vaja ratta valitsemisoskust.
Mulle isiklikult sobis, sest nii mõnelgi mudasemal lõigul sõitsin jalustunutest mööda.

9/24/2019 12:00 PM

3

Hullult raske ja mudane, aga eneseteostuse mõttes midagi meeldjäävat

9/23/2019 10:46 PM

4

Ei oska kommenteerida, kas pehmemaid/mudasemaid lõike oleks saanud/jõudnud kruusateedega
asendada

9/23/2019 3:05 PM

5

Ei ole kahtlustki, et jääb meelde :)

9/23/2019 2:19 PM

6

Muda oli omaette positiivne kogemus.

9/22/2019 10:51 PM

7

Mis teha, ilmataat oli sellise vingerpussi valmistanud. Lõpetades olime kõik nagu mudamadrused.

9/22/2019 2:21 PM

8

Väga nõudlik oli.

9/21/2019 3:10 PM

9

Palu ümbersõit on tunduvalt raskem kui originaal rada.

9/20/2019 11:25 PM

10

p.3

9/20/2019 2:24 PM

11

Märg rada ongi selline. Omapärane.

9/20/2019 1:41 PM

12

Mudane ,aga ilm oli ka väga vesine.

9/20/2019 12:16 PM

13

Algul mõtlesin 10 anda, aga eks paremini saab ju alati. Pori ja libeda tõttu uut rada viimasel hetkel
ei ehita, aga ehk midagi siiski sättida õnnestub.

9/20/2019 2:22 AM

14

Kuna oli maastikusõit.

9/20/2019 2:07 AM

15

Iseenesest vastavalt ilmale siiski läbitav!

9/19/2019 11:10 PM

16

Rada oli väga hea.

9/19/2019 9:54 PM

17

Polnud kiita, aga see sõltus ikka puhtalt ilmast.

9/19/2019 3:17 PM

18

Vett tuli ülalt ja alt, mis sa hing veel ihaldad :-)

9/19/2019 12:37 PM

19

Tulin siiski maratonile, st eeldasin, et rattaga saab sõita ka tavainimene, paraku tuli kilomeetreid
järjest ratast käekõrval lükata. Kui tegemist on rahvaspordi üritusega, siis tuleks nii ekstreemsetes
tingimustes siiski rada ringi tõsta või mõni lõik lihtsalt ära jätta. Lühikeste lõikudena mudas
sumpamise vastu pole midagi.

9/19/2019 11:56 AM

20

Mõned kohad olid ilmaolude ja massi tõttu ikkagi väga keeruliselt läbitavad.

9/19/2019 11:38 AM

21

Seda ma sinna otsima läksingi.Elu onseiklus

9/19/2019 11:20 AM

22

Eks registreerudes ei osanud me keegi sellist rada oodata, aga minu arust oli see väga lahe
kogemus ja sellise rajaga sõidaks vahelduseks veelgi.

9/19/2019 3:58 AM

23

Ega looduse vastu ei saa.

9/19/2019 1:39 AM

24

kiire ja pehme lõpuga laskumise kõrval oli palgihunnik kuhu ka sisse sõideti.

9/18/2019 11:49 PM

25

Metsavaheline osa läheb aastatega vaikselt pikemaks

9/18/2019 10:42 PM

26

Kuiva ilmaga super, vihmaga väga pehme ja porine

9/18/2019 10:39 PM

27

Rada oli vaheldusrikas ja füüsiliselt raske. Saan aru, et kuiva ning ilusa ilmaga on rada ka
pühapäevasõitjatele mõnus, ent seekord nõudis rada palju jõudu ja tahtmist maratonil edasi sõita.

9/18/2019 10:15 PM

28

Muda ja vett jagus kogu raja pikkuses. Hea eeltöö

9/18/2019 9:57 PM

29

lahtine asfaltipuru põhjustas kukkumisi.

9/18/2019 9:56 PM

30

Raske, aga üllataval kombel mulle meeldis, sai ekstrewmseid tingimusi proovida

9/18/2019 9:46 PM

31

Väga raske oli pori sees mütata, aga ilma vastu ei saa:)

9/18/2019 9:35 PM
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32

Rada oli väga raske tänu keerulistele ilmaoludele.

9/18/2019 9:07 PM

33

Kuna rada peab ikkagi mahutama mitutuhat ratturit korraga, siis on praegune üsna optimaalne.

9/18/2019 8:56 PM

34

ikka väga mudane

9/18/2019 8:27 PM

35

Ilma tõttu oli palju sõitmatut ala

9/18/2019 8:17 PM

36

Sellistes oludeks tulnuks padumülkased lõigud (Astuvere jm) rajast välja jätta.

9/18/2019 7:54 PM

37

väga lahe

9/18/2019 7:32 PM

38

21km ideaalne

9/18/2019 7:15 PM

39

Samas- ta ei saanudki parem olla. Korraldusest ei olenenud siin midagi.

9/18/2019 7:08 PM

40

Rada pehme

9/18/2019 6:43 PM

41

Tänu väga porisele rajale jäi sõidurõõm väikeseks.

9/18/2019 6:31 PM

42

Täiesti OK

9/18/2019 5:38 PM

43

Hinnang põhineb ilmastikust tingitud rajaolude kohta.

9/18/2019 5:33 PM

44

Ise olen süüdi, et pole mudas osav veel!

9/18/2019 5:24 PM

45

Olusid arvestades väga hea!

9/18/2019 5:01 PM

46

Mõned eriti koledad mudaaugud vajanuks ehk mõningast kunstlikku täitmist - ei taha end ja ratast
päriselt ära lõhkuda..

9/18/2019 4:54 PM

47

Mudane ja raske . Võrdsed tingimused kõigil

9/18/2019 4:49 PM

48

Raske, aga sõidetav.

9/18/2019 4:38 PM

49

Rajaga rahule jääda kindlasti ei saa. Samas mõistan täiesti korraldaja ees olnud väljakutse
suurust. Ilm oli ikka väga halb. Seega ei väljenda minu hinnang rajale korraldaja toimetulekut (vt
eelmine küsimus), vaid puhtalt hinnangut rajale

9/18/2019 4:16 PM

50

Nendes oludes ei saanud rada väga parem olla

9/18/2019 3:52 PM

51

5 aastat pole nii vägevat rada olnud

9/18/2019 3:42 PM

52

Tagapool sai kõvasti jalutada sõita polnud võimalik

9/18/2019 3:15 PM

53

rada oli viimase stardinumbriga sõitjale füüsiline ja majanduslik ja ajaline fiasko, sellist arvu sellise
ilmaga see rada ei talunud, seega kehva ilma osavõtjate piirarv on teada

9/18/2019 2:55 PM

54

Tãitke need mudased kohad ykskord

9/18/2019 2:53 PM

55

see oleneb vaatenurgast - vahepeal rada nagu polnudki :). Aga kui endal oli tuju hea ja külm
polnud, siis oli ikka tore. Pigem väljakutsuv. Üsna vara tuli ka see, et kiiret kuskile polnud

9/18/2019 2:49 PM

56

Paras mudaauk

9/18/2019 2:38 PM

57

Poriseid kohti oli, aga eks ilm tegi oma töö.

9/18/2019 2:37 PM

58

Ei oska öelda, kas teil seal midagi tha on võimalik, aga seda mittesõidetavat mudast osa oli
amatööri jaoks liiga palju. Tüütu seal matkata.

9/18/2019 2:19 PM

59

Sel aastal porimülgas.Mida tahapoole jäid , seda hullemaks muutus.Esimestel sõitjatel rahuldav.

9/18/2019 1:53 PM

60

Muda oli natuke palju :)

9/18/2019 1:41 PM

61

Üle pikkade aastate, kui rada nõudis ka maastikusõidule kohast oskust valida trajektoori ning
oskust püstijääda.

9/18/2019 1:34 PM

62

Väga mõnus vaheldusrikas rada

9/18/2019 1:31 PM

63

Antud oludes ei olnud miskit võimalik muuta.

9/18/2019 1:31 PM

64

oli hästi märgistatud.

9/18/2019 1:22 PM

65

ka pori sees sõita on vahva, paraneb rattavalitsemisoskus

9/18/2019 1:10 PM

66

Mudane ja raske see aasta aga muidu väga mõnus.

9/18/2019 1:10 PM

67

Rada oli kohutav ilma, mitte korraldajate tõttu. Ilusa ilma korral on rada ja lausa mõnus!

9/18/2019 1:10 PM
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68

Väljakutse pigem :)

9/18/2019 1:09 PM

69

Rada oli sel aastal väga mudane ja raske, aga üldiselt olen raja kui sellisega väga rahul.

9/18/2019 1:08 PM

70

Rada tegelikult polnud, aga see paraku tingitud ilmaoludest ja selle vastu ei saa keegi. Loodame
parematele oludele edaspidi

9/18/2019 1:08 PM

71

Pori oli küllaga, kuid seda rohkem oli vaja paremat rattavalitsemist.

9/18/2019 12:56 PM

72

Meenutada on äge, aga rohkem ei tahaks sellisel rajal kulgeda

9/18/2019 12:52 PM

73

mudane, mis pole seotud kuidagi korraldajatega

9/18/2019 12:44 PM

74

Oleksin tahtnud natuke rohkem sõita, paksus mudas see kohati ei õnnestunud aga see läheb ilma
teemasse. Ärge rada muutke, proovin järgmisel aastal jälle.

9/18/2019 12:41 PM

75

alati ei peagi kerge olema,

9/18/2019 12:40 PM

76

See oli minu esimene rattamaraton, mulle sobis!

9/18/2019 12:39 PM

77

Vana hea tuttav rada.

9/18/2019 12:25 PM

78

no tiba mudane oli, aga ma arvan, et see ei sõltunud rajameistritest

9/18/2019 12:25 PM

79

Ilm käib asja juurde. See ongi maastikusõit ja igaüks teeb oma valiku, kui pika teekonna ette
võtab. Kivid olid tähistatud, rada oli piisavalt lai, muda lisas asjale vürtsi.

9/18/2019 12:19 PM

80

Võiks panna nii 0 kui ka 10. Läbisin raja ka ühistreeningu ajal, kus lõhkusin "Harimäe" tõusul keti,
olin juba loobunud, kuid imega suutsin ketil jupi vahelt välja võtta ja raja, mis oli super, läbida, küll
uhkes üksinduses ning võrdluseks läbisin raja otsast lõpuni maratoni ajal teiste "hulludega"
olukordades, kust ratast ei lükka mitte mäest, üles vaid hoopis mäest alla võib ikkagi kogu värgile
10 punkti anda. Mina olen rahul.

9/18/2019 12:18 PM

81

Ega vihma vastu ei saa

9/18/2019 12:16 PM

82

Rada oli ju tegelikult äge, aga endal lihtsalt jõudu ja oskusi vähe sellel pehmel pinnasel
sõitmiseks.

9/18/2019 12:09 PM

83

Ekstreemne kohati, kuid igati sõidetav. Väga hea oli!

9/18/2019 12:06 PM

84

Ilmataadi vastu ei saa, mistõttu pole hinnang suunatud korraldusmeeskonnale.

9/18/2019 12:05 PM

85

üsna jube kogemus oli, täielik mudasupp, eriti u 50-60 vahel, no pidin ikka ratast tassima jupp
aega käekõrval

9/18/2019 11:58 AM

86

Sama kommentaar, mis eelmisel küsimusel. Heades oludes on rada täiesti OK, aga...

9/18/2019 11:51 AM

87

Märg rada ongi vahelduseks huvitavam

9/18/2019 11:47 AM

88

Vastav rada ilmastikule

9/18/2019 11:41 AM

89

Mõni eriti mudane koht oleks võinud välja jääda.

9/18/2019 11:20 AM

90

Porine rada vähendas:) sõidurõõmu.

9/18/2019 11:08 AM

91

Libe oli, aga aastad ongi erinevad

9/18/2019 10:57 AM

92

Osa kohti oli nii mudane, et ratas jäi mutta kinni

9/18/2019 10:39 AM

93

Mingil hetkel hakkab tüütavaks muutuma, et kogu aeg on üks ja sama rada ilma igasuguse
muutuseta.

9/18/2019 10:36 AM

94

Täheldasin üht kohta kus oleks peaaegu mööda sõitnud, muidu kõik hästi

9/18/2019 9:15 AM

95

Tänu ilmataadile oli rada super! Päris tõsiselt, kusjuures suurem osa tutvusringkonnast on sama
meelt.

9/18/2019 3:31 AM

96

Kilomeetrite kaupa paksu muda ei olnud väga meeldiv. Samas mõistan ka, et ega palju midagi
teha polekski saanud...

9/18/2019 3:30 AM

97

Kohale oli veetud korralik pori, vihm, tuul ja tellitud külm. Seekord sai sõidetud täie raha eest ja
kaua nauditud.

9/18/2019 3:25 AM

98

Looduse vastu ei saa inimene!

9/18/2019 2:57 AM

99

Rajatähistus oli väga hea. Rajal oli vähe pudelikaelu.

9/18/2019 2:54 AM
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100

rada oli hea, kui vaid ratas vastu peaks

9/18/2019 2:40 AM

101

Muda osas oli vast kõigil heas mõttes kõrini :D

9/18/2019 2:39 AM

102

Kuidas ilm, nõnda rada!

9/18/2019 2:28 AM

103

Eespool oli sõidetav, tagapool sõitjatel kindlasti keerulisem

9/18/2019 2:23 AM

104

Seekord sai rahulikult sõita, muidu on liiga kihutamine :)

9/18/2019 2:09 AM

105

Ohhooo, äge oli ju. Õpetas palju kannatlikkust.

9/18/2019 2:08 AM

106

Raa oli ikka väga õudne, reaalselt ei olnud võimalik 60% rajast sõita, sest kõik ûmberringi
ukerdasid poris ja mägedest üles ei saanud.

9/18/2019 1:57 AM

107

Sõidetav

9/18/2019 1:53 AM

108

Tolmu ei olnud ja lombid ei häirinud.

9/18/2019 1:52 AM

109

Tuleb lihtsalt sõita sellisel rajal nagu on. Ega korraldajad saa sinna midagi teha. Soppa juba ära ei
kuivata :)

9/18/2019 1:37 AM

110

Rada oli väga mitmekesine

9/18/2019 1:31 AM

111

Kõike tuleb ette, rada oli ju läbitav. Ennegi on täis kititud rattaid metsavahel lükatud.

9/18/2019 1:26 AM

112

No ilma vastu ei saa ja see ei puutu absoluutselt korraldusse, sest sellise ilmaga võiks ainult
asfaltil sõita

9/18/2019 1:20 AM

113

rada väga ohtlik

9/18/2019 1:16 AM

114

Rada OK, aga rajaolud täiesti lootusetud.

9/18/2019 1:10 AM

115

Sellist rada ei oska ka profid MM-ks teha. Nii palju pole pidanud kunagi rajal mõtlema.

9/18/2019 1:07 AM

116

Head raja alternatiivid puudusid. Kui 2000 ratturit lasta paduvihmaga suvalisele metsarajale, siis
jagub sõidetavat rada esimesele 200-le parimal juhul.

9/18/2019 1:05 AM

117

Tähistus oli suurepärane. Kõik muu mitte nii väga

9/18/2019 12:58 AM

118

ootuspärane.

9/18/2019 12:58 AM

119

Ilma vastu ei saa

9/18/2019 12:57 AM

120

Nagu kartulipõldu mööda tuli ratast kaasa vedada, aga nalja sai ja meelde jääb.

9/18/2019 12:56 AM

121

Siin ei ole võimalik hinnangut anda, sest ilmastikuolud olid kohutavad ja ei sõltunud
korraldustiimist. Ohtlikud kivid olid märgistatud ja rada samuti.

9/18/2019 12:54 AM

122

Ilge muda, aga ega midagi teha ju polnudki.

9/18/2019 12:49 AM

123

Liiga palju libedat mudaosa

9/18/2019 12:48 AM

124

Raske aga seda enam valmistas rahulolu kui ratas ja ise vastu pidasid.

9/18/2019 12:39 AM

125

Ilmaolude vastu ei saa aga nii pikk distants sellistes oludes oli liig, mis liig. Ratturid külmetasid ja
paljud haigestusid, Lisaks vajab ratas täishooldust, mis on väga kallis.

9/18/2019 12:22 AM

126

loodus tegi omad korrektiivid. Rada, selle tähistus ja vaheldusrikkus oli maratonikogemuse
saamiseks enam kui täiuslikud

9/18/2019 12:13 AM

127

Pigem ilmataadi vimka ;)

9/18/2019 12:08 AM

128

Seda kuradi muda oli lihtsalt liiga palju! Sellisete ilmaolude jaoks võiks olla alternatiivne marsruut,
mis hõlmaks rohkem kõvapõhjaga kruusateid.

9/18/2019 12:08 AM

129

Ikka see muda, kus ei olnud võimalik sõita, võtab ühe punkti maha. Liivased kohad olid seevastu
hästi läbitavad antud tingimustes.Rada iseenesest oli tore, tõuse, laskumisi, metsarada,
kruusateed, väga vaheldusrikas. Ootan juba järgmist aastat ja kindlasti paremat ilma, et saaks ka
pisut paremates tingimustes raja üle vaadata ja rohkem rattasõitu nautida.

9/18/2019 12:04 AM

130

Pehme ja porine ilma tõttu.

9/17/2019 11:57 PM

131

Mõned lõigud olid sõitmiseks läbimatud (astuvere-palu vaheline metsarada) aga ei miskit
ületamatut.

9/17/2019 11:53 PM

132

Kui ilm poleks rada muutnud mülkaks hindaks kõrgemalt.

9/17/2019 11:45 PM
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133

Rada oli täpselt selline nagu ilmataat ta ette valmistas. Kindlasti oli ees startijatel eelis kuid see on
paratamatus.

9/17/2019 11:44 PM

134

Väga äge ja katsumusterohke.

9/17/2019 11:39 PM

135

Oli porine aga ilm oli ka vastav,et oli väga äge

9/17/2019 11:39 PM

136

Olen kolm korda käinud ja see rada oli raske, nagu kõigi jaoks ja kulus muda sees palju närve. Kui
sai lõpetatud sõit. Tagant järgi mõeldes, tore.

9/17/2019 11:30 PM

137

Nüüd naljakas mõelda aga rajal olles käis peast korduvalt mõte läbi: “Krt, kas täna mingi hetk sõita
ka saab :D”

9/17/2019 11:24 PM

138

Peaaegu sama hea kui aastal 2010

9/17/2019 11:23 PM

139

Ka sellist rada oli vaja ! Nüüd on terad sõkaldest eraldatud. Arvan, et mõnigi loobuja vaadates neid
pilte rajalt ja lõpetajatest rõõmsate nägudega, kahetses loobumist.

9/17/2019 11:17 PM

140

Rada nagu eelmine aasta, ainult kraad raskem.

9/17/2019 11:17 PM

141

Ohutus oli vähe tagatud,eriti kus oli RMK raieala.Palkidel,mis asetsesid väliskurvis oleks võinud
olla põhupallid ees või mingid ohutusmärgid ees.

9/17/2019 11:12 PM

142

Sellise ilmaga väga raske, lisaks hakkas ratas streikima ja 28 käigust sain valida vaid 3, amort
loobus tööst

9/17/2019 11:06 PM

143

Kas Astuvere lõik on ikka vajalik? Eriti see kleepuva saviga jupp Astuvere TP-st Elva poole...

9/17/2019 11:05 PM

144

Raske aga tegelikult äge.

9/17/2019 11:04 PM

145

Rada iseenesest ok aga selliste ilmaolude puhul võiks mõelda kuidas erakorraliselt rada muuta et
tagumised osalejad päris mudamülkas mässama ei peaks nii et ratast isegi käekõrval lükata ei
jõua

9/17/2019 11:04 PM

146

No oleks kusagilgi saanud mõnisada meetrit kõva kattega teed pruukida, selmet sama tee libedas
põlluservas läbida. Jalgsi.

9/17/2019 11:02 PM

147

Rada oli raske aga seda oli arvata juba enne starti.

9/17/2019 11:01 PM

148

Rada oli huvitav ja ega ilma vastu seal ei saa

9/17/2019 10:58 PM

149

arvestades ekstreemi, rada oli klassika - 10 punkti, aga see muda.. kontrollimatu :D

9/17/2019 10:58 PM

150

stiihiline ilm ja selle mõju rajale - loomulik. rada huvitav

9/17/2019 10:56 PM

151

Mõnus mudane!

9/17/2019 10:55 PM

152

Kui aus olla,siis mina isegi nautisin seda rada sellise ilmaga.Rada ei peagi ALATI olema kuiv ja
lihtne,tuleb nautida ka teisstsuguseid tingimusi ning seda ma tegin.Minujaoks oli super rada ja
super ilm(ei olnud külm ega palav,kui siis veidi niiske sokkides)

9/17/2019 10:51 PM

153

Libe

9/17/2019 10:48 PM

154

No ilma vastu ju ei saa, aga veits liiga mõnusalt mudane oli :)

9/17/2019 10:36 PM

155

Ilm rikkus raja

9/17/2019 10:33 PM

156

Ilm on meist sõltumatu

9/17/2019 10:27 PM

157

Korras hoid oli hea

9/17/2019 10:25 PM

158

Arvestades ilmaolusid;tuleb olla rahul. Ega kuldset rada ei saa olla:)))

9/17/2019 10:24 PM

159

tavaline,kuid see kord väga raske

9/17/2019 10:24 PM

160

Osalesin teist korda Tartu rattamaratonil. ehk siis nüüd on võrdlusmoment. 21. ja 22. Tartu
rattamaraton. Nagu öö ja päev, rada oli raske ja väga äge. Raske nii vaimselt kui füüsisliselt.

9/17/2019 10:22 PM

161

9/17/2019 10:21 PM

162

Üks väga huvitav kogemus :D

9/17/2019 10:15 PM

163

Kuni Harimäeni on suhteliselt pudelikael kui startida tagumisest otsast.

9/17/2019 10:13 PM

164

Olud olid meeletult rasked, mudne ja nagu soos oleks olnud.

9/17/2019 10:08 PM

165

Väga mudane oli :)

9/17/2019 10:06 PM
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166

rada oli libe ja porine aga hea vaheldus mullusele kuivale ja kiirele rajale

9/17/2019 10:05 PM

167

Rada iseenesest on hea. Võistluspäeval muidugi oli päris raske, aga õnneks päris ära ei uppunud
ja tegelikult oli sõidetav, aga kahjuks lagunes tehnika.

9/17/2019 10:02 PM

168

Ilm tegi maratonist tõelise maastikuratta sõidu

9/17/2019 9:59 PM

169

Parim selle ilmaga

9/17/2019 9:58 PM

170

40 km 5-6 km lükkasin ratast käekõrval. Muidu sai sõita vaid 2-3 kõige aeglasema käiguga.

9/17/2019 9:54 PM

171

Rada oli üllatavalt hästi tähistatud ja varakult said aimu kuhu suunda kurv või järgmine pööre
olema saab.

9/17/2019 9:53 PM

172

Liiga mudane

9/17/2019 9:52 PM

173

Rada oli hea, kuid arvestades ilmastikuolusid oleks ehk targem metsavahelised lõigud suunata
parema pinnasega teele, kui see on võimalik.

9/17/2019 9:48 PM

174

Väga porine, seda on vist muudetud, muidu läks aee üle karjääri mäest alla? Aga super lahe ,
vinge rada!!

9/17/2019 9:48 PM

175

TRMi rada meeldib nii kuiva kui märja ilmaga

9/17/2019 9:46 PM

176

Ega selles pole keegi süüdi kui ilm midagi teeb

9/17/2019 9:43 PM

177

ükskõik milline rada looduses, vihmaga läheb niikui nii libedaks

9/17/2019 9:42 PM

178

Rada oli üks suur poriauk

9/17/2019 9:41 PM

179

Liiga mudased kohad võimalusel ära jätta,

9/17/2019 9:37 PM

180

Finiš ja start võiks samas kohas olla

9/17/2019 9:31 PM

181

Rada oli super

9/17/2019 9:30 PM

182

Korralik MTB

9/17/2019 9:29 PM

183

Arvestades ilmaolusid täiesti parajalt raske

9/17/2019 9:25 PM

184

eks ilmataat vormis selle pigem mitmevõistluseks kui vaid naudinguks rattasõidust

9/17/2019 9:23 PM

185

Palju muda, aga sinna ei saanud korraldajad midagi teha

9/17/2019 9:22 PM

186

Varakult sõites oli rada veel täiesti rahuldav

9/17/2019 9:22 PM

187

90 protsenti muda

9/17/2019 9:21 PM

188

Ilm tegi asja ikka väga koledaks

9/17/2019 9:21 PM

189

Tore katsumus ja mudaralli.

9/17/2019 9:20 PM

190

Rada oli põnev ja mudane. Kuid kohati häiris, et rada oli liiga kitsas.

9/17/2019 9:19 PM

191

oli kohti, mis vajanuksid rohkem täitmist

9/17/2019 9:18 PM

192

Kui suusamaratoni puhul kiidetakse, et rada oli hea ja kõik sõitjad said suusaelamuse, siis
kilomeetrite pikkune ratta lükkamine läbi paksu muda ja savi ei jätnud küll head elamust. Kindlasti
saab ka maastikuratta rada tehe selline, mis on sõidetav ka vihmaste ilmadega.

9/17/2019 9:17 PM

193

Vinge, äge, kõik jutud.

9/17/2019 9:14 PM

194

Kuiva ilmaga on ulme kiire ja vesisema ilmaga mõnus matkata

9/17/2019 9:14 PM

195

Looduse vastu ei saa

9/17/2019 9:13 PM

196

Rada muutus kohati peaaegu läbimatuks. Ratta seljas seda läbida oli arvatavasti võimalik
esimesel 300 võistlejal.

9/17/2019 9:13 PM

197

mõnus ekstreem

9/17/2019 9:10 PM

198

самая лучшая трасса в моей жизни, давно хотел поездить в такой грязи в такую погоду, но
одного раза достаточно :)

9/17/2019 9:09 PM

199

Rada on hea aga ilm muutis mülkaks.

9/17/2019 9:08 PM

200

Rada oli nagu ikka, kiire rada.

9/17/2019 9:07 PM

201

Olud on just sellised nagu nad on.

9/17/2019 9:07 PM
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202

Rada väga hea. Tore, kui vahepeal tuleb ka uusi lõike sisse, nagu sel aastal Palu-Hellenurme
vahel oli see kurja koera ümbersõidu lõik.

9/17/2019 9:05 PM

203

mõned kohad läbimatud. äkki oleks saanud muuta kõvema katte peale kohati?

9/17/2019 9:04 PM

204

Sellise ilmakohta parim:-)

9/17/2019 9:04 PM

205

Mudane küll oli tiba aga mitte midagi eneseületamatut

9/17/2019 9:02 PM

206

Oli veidi vähe kitsaid kohti

9/17/2019 9:00 PM

207

Ilmaga lihtsalt väga vedas

9/17/2019 9:00 PM

208

Rada oli vastav ilmale.

9/17/2019 9:00 PM

209

Väga äge rada

9/17/2019 8:59 PM

210

Nii pehme ja kole! Aga see oli ilma tõttu, mitte korraldajate viga!! Üllatas osades kohtades, et oli
täidet toodud! Aitäh!

9/17/2019 8:58 PM

211

korralik eneseületus!

9/17/2019 8:57 PM

212

Ilmaga koostöös..paremat poleks saanudki.

9/17/2019 8:55 PM

213

Nii vahvat, rasket ja põnevat rada pole kunagi olnud!

9/17/2019 8:55 PM

214

Hinnang puhtalt ilmaoludest lähtuv

9/17/2019 8:53 PM

215

Rada ise hea, aga lihtsalt seekord oli liiga mudane, vahepeal vajusin sääreni muda auku keset
teed

9/17/2019 8:53 PM

216

Porisevõitu oli, kuid tegu on maastikurajaga ja korraldusele ei saa küll midagi ette heita - tähistus
ja eelnev rajainfo oli igati tiptop!

9/17/2019 8:52 PM

217

looduse vastu ei saa

9/17/2019 8:52 PM

218

Vinge

9/17/2019 8:52 PM

219

Ilmale vastav

9/17/2019 8:49 PM

220

Ega ilma vastu ju ei saa

9/17/2019 8:48 PM

221

Üks väga mudane lõik oli liig, kuid muidu super

9/17/2019 8:47 PM

222

Hea

9/17/2019 8:46 PM

223

:-)

9/17/2019 8:46 PM

224

Ekstreemsed olud olid täiesti tagatud, läks asjaette.

9/17/2019 8:45 PM

225

Aga mis oleksk pidanud teisiti olema ?

9/17/2019 8:45 PM

226

Superluks seiklusrada

9/17/2019 8:45 PM

227

Kõige väljakutsyvam rada, mida oskad tahta

9/17/2019 8:44 PM

228

Selliste oludega võiks olla varuvariant kruusasema distantsi jaoks.

9/17/2019 8:43 PM

229

Muidu ok rada, aga eespool soitjatel on liiga suur eelis

9/17/2019 8:39 PM

230

Väga raske, aga see polnud korraldajate probleem

9/17/2019 8:39 PM

231

Ega rada ei peagi lihtne olema:)

9/17/2019 8:38 PM

232

Porine

9/17/2019 8:35 PM

233

Ekstreem oli ilmatõttu!See rada on muidu ju väga ilus ja äge

9/17/2019 8:35 PM

234

Kuna palju oli metsavahelist teed ja rada oli porine siis väga vähe oli mööda sõidu võimalusi
väljaspool kruusateid

9/17/2019 8:33 PM

235

Raske hinnata. Puhas loodus

9/17/2019 8:32 PM

236

Pole vist midagi parata, aga ehk annab inimesi teavitada, saata pilte ja hoiatada

9/17/2019 8:31 PM

237

Osati rada raskesti läbitav kui palju rattaid läbi sõitnud. Mõned lõigud võiks ehk ümber suunata.
Kuid saab hakkama. Pigem osalejad võiks tähelepanelikumad olla, pikkuvahet hoida pidurduseks
v manöövriks.

9/17/2019 8:30 PM

30 / 118

Tartu Rattamaraton 2019 osalejaküsitlus
238

Lõpuks muutus see lõputu pasteedi sees uisutamine tüütuks.

9/17/2019 8:30 PM

239

Ega sellise ilmaga paremat rada ei saagi aga oli vinge

9/17/2019 8:29 PM

240

Väga äge oli

9/17/2019 8:29 PM

241

Mis siis ikka nuriseda, see kord sedasi

9/17/2019 8:29 PM

242

Maastikumaraton mitte linnasõit ja asfaltiralli

9/17/2019 8:28 PM

243

Vihmaga norm.

9/17/2019 8:27 PM

244

Tänavune rada vist ei kannata varasemate radadega eriti võrdlust isegi juhul kui füüsiliselt oli
tegemist sama rajaga :)

9/17/2019 8:27 PM

245

Liiga palju pori :D

9/17/2019 8:27 PM

246

Seda oli teada, et üks suur pori ja pehme sõit tuleb.

9/17/2019 8:26 PM

247

Lõpus startijatele kohati väga väsitav

9/17/2019 8:26 PM

248

Üliraske, aga see oli ju vaba valik sõitma minna :D

9/17/2019 8:25 PM

249

Armastasin seda

9/17/2019 8:25 PM

250

Rada oli just selline nagu peale vihma oodata oli.

9/17/2019 8:25 PM

251

Puudusid veetakistused ja rattaseljas täiesti läbitamatud kohad :) Eelistan tehnilisemaid radasid.

9/17/2019 8:25 PM

252

Mega raske aga sinna ei saa suurt miskit parata.

9/17/2019 8:25 PM

253

Mõnus mudaralli

9/17/2019 8:25 PM

254

Korraldaja pole süüdi :)

9/17/2019 8:24 PM

255

Muda vist ära kaotada ei saa ...

9/17/2019 8:24 PM

256

Aastatega on läinud paremaks, aga pika peale tüütab ikka ära. See aasta muidugi no comment.

9/17/2019 8:22 PM

257

Ega ei olegi midagi teha kui ilm on selline. Iga osaleja peab ise aru saama, et kui raskeks läheb

9/17/2019 8:22 PM

258

Vaheldusrikas

9/17/2019 8:22 PM

259

Raske ,põnev ja mitmekülgne.

9/17/2019 8:20 PM

260

Supper rada

9/17/2019 8:19 PM

261

21 km rajal olles oli see porine, aga läbitav. Vb pikema distantsi viimastele oli asi oluliselt
hullamaks muutunud. Aga kogu aeg ju sadas ka

9/17/2019 8:18 PM

262

:)

9/17/2019 8:17 PM

263

Tegi sõidu põnevaks ja ennast korralikult proovile panna

9/17/2019 8:16 PM
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59.31%

10

484

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

Müts maha teeninduspunktides olevate vabatahtlike ees, kes sellist ilma trotsides pidid seal
tundide kaupa põhimõtteliselt paigal seisma. Kiidan!

9/24/2019 12:00 PM

2

Mõned lauad tühjenesid kiiremini kui täita jõuti, aga põske sai ikka midagi pista.

9/23/2019 2:19 PM

3

Hästi.

9/22/2019 10:51 PM

4

Saju korral võiks toitlustuspunktid olla varju all.

9/22/2019 6:35 PM

5

rahul,pakutakse teed ja banaani ,ja muud süüa ( leiba=), see on hea,sobib.

9/22/2019 1:02 AM

6

Ei kasutanud - aga nägin, et isegi rattapesu oli.

9/20/2019 2:56 PM

7

Oli vist Palul,kus sõin magusaid saiakesi, päris head olid.

9/20/2019 1:41 PM

8

Väga abivalmis inimesed.

9/20/2019 12:16 PM

9

Kõik oli normis, aga üks ettepanek on: jõujook võiks olla saadaval igal laual. Nüüd pidin rattaga
tagurdama, et õige laua juurde saada.

9/20/2019 2:22 AM

10

Puljong oli sellise ilmaga super!

9/20/2019 2:07 AM

11

Abivalmid sõltumata ilmast!

9/19/2019 11:10 PM

12

Teed oleks võinud olla.

9/19/2019 9:54 PM

13

Viimastes punktides väga kitsas valik. +tubli -banaaniviilud kooriti ära, et mugavam suhu panna
külmund näppudega.

9/19/2019 5:15 PM

14

Natuke rohkem valikut oleks võinud olla, ja kindlasti kuuma jooki!

9/19/2019 3:17 PM

15

kuna läks pikemalt kui tavliselt, siis tekkis ka väike nälg. palu TP-s olid prouad viilutanud banaani
1 cm laiusteks seibideks, isegi ei oska kommenteerida. koorimata, proovi siis neid väikseid
banaanirattakesi koorida ja süüa. banaan ikka lõigata pooleks või kolmeks....

9/19/2019 1:08 PM

16

Jällegi, väga tublid ja vastupidavad inimesed teeninduspunktides. Arvan, et nende töö oli tunduvalt
raskem kui ratta selgas lustijatel. Au ja kuulsuse on nemad ära teeninud

9/19/2019 12:37 PM

17

suurest tuulest ja vihmast tingituna oli söögi saamine kohati raskendatud

9/19/2019 12:35 PM

18

Kuigi maitselt polnud viga, siis jube sinine värv tegi spordijoogi eemaletõukavaks. Jaheda ilmaga
võiks olla tee saadaval rohkemates punktides just raja lõpuosas.

9/19/2019 11:56 AM

19

Laudade juures võiks olla kõrged sildid vms et oleks kaugelt näha kust mida saab, sest mõnes
punktis pidin üle inimeste üritama leida lauda, kust spordijooki saab.

9/19/2019 3:58 AM

20

Soe jook oleks hea olnud

9/19/2019 12:04 AM

21

teeninduspunktid lageda peal, sellise tuulega väga külm oli seal peatuda

9/18/2019 11:49 PM

22

Eriti finiši koos suure poriloiguga sai tossud puhtaks

9/18/2019 9:57 PM

23

soolaleib ja hapukurk ei maitsa kusagil mujal nii hästi.

9/18/2019 9:56 PM

24

Tänud abilistele, spordijoogi lahuse kontsentratsiooni tase võiks ühtlasem olla

9/18/2019 9:46 PM

25

Kõik toimis nagu alati.

9/18/2019 9:07 PM

26

Palju laudu, piisavate vahedega. Isegi kaneelisaia anti, mida veel põhjendatult tahta?

9/18/2019 8:56 PM

27

nagu ikka tasemel

9/18/2019 8:27 PM

28

Nii pika võistluse kohta jäi TP-sid väheks, vahed liialt pikad. Tavaolude jaoks on neid
piisavalt.Tehnikud ei olnud oodatavateks oludeks valmis- enesel õnnestus esimese hädalisena
küll ammendav abi saada.

9/18/2019 7:54 PM

29

ei käinud TP, kasutasin rattaparandust- tublid hellenurme punktis

9/18/2019 7:32 PM

30

Hellenurme

9/18/2019 7:15 PM

31

Väga rahul, ei peatunud üheski TP-s.

9/18/2019 7:08 PM
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32

Kõik oli tasemel.

9/18/2019 6:31 PM

33

Ei kasutanud :)

9/18/2019 6:03 PM

34

Ei kasutanud

9/18/2019 5:38 PM

35

Teenindajad omas elemendis

9/18/2019 4:49 PM

36

Sai süüa, sai juua. Olen rahul.

9/18/2019 4:38 PM

37

Ei kasutanud teeninduspunktide pakutavat

9/18/2019 3:54 PM

38

Väga sõbralikud

9/18/2019 3:52 PM

39

Kõik sai ilusti kätte mida soovitud

9/18/2019 3:42 PM

40

Näopesuvöimalus ?

9/18/2019 2:53 PM

41

kaneelisaiu oleks kaugemates TPdes tagumistele ka võinud jaguda :)

9/18/2019 2:49 PM

42

Toitu jätkus ka lõpus sõitjatele

9/18/2019 2:39 PM

43

Tublid noored

9/18/2019 2:38 PM

44

Topsidega teenindajaid oleks võinud mõne koha peal rohkem olla.

9/18/2019 2:37 PM

45

Sooja jooki võiks sellise ilma puhul rohkem olla/reklaamida. Mõnes punktis kindlasti oli teed.

9/18/2019 2:19 PM

46

super teenindus

9/18/2019 1:55 PM

47

Ei peatunud üheski, ei oska öelda

9/18/2019 1:41 PM

48

Ei kasutanud teeninduspunkte

9/18/2019 1:36 PM

49

Paraja vahemaaga

9/18/2019 1:31 PM

50

Ei kasutanud ühegi punkti teenuseid va. RC-Cola lõpus :-) oli magus küll. ;-)

9/18/2019 1:31 PM

51

Oleks võinud kauem avatud olla

9/18/2019 1:25 PM

52

väga hea teenindus

9/18/2019 1:22 PM

53

igas punktis oli piisavalt asju kui hakkas midagi otsa saama siis muretseti kohe juurde

9/18/2019 1:10 PM

54

Väga sõbralikud ja toetavad vabatahtlikud olid igas punktis, aitäh neile!

9/18/2019 1:10 PM

55

Eriti Palu. Sai lõkke ääres sooja ja teed ja suppigi. Samas polnud kunagi enne tp-des rattalt maha
tulnud... ei teadnud, kuidas lõpus sõidetakse

9/18/2019 1:09 PM

56

Ei meeldinud see, et sel aastal ei olnud pudeleid. Suur tunnustus teeninduspunktides olnud
inimestele, kes olid ilmast hoolimata valdavalt särasilmsed.

9/18/2019 1:08 PM

57

Teised teeninduspunktid väga head aga RC Cola punktis suured plasttopsid kuhu kallatakse lonks
jooki ja visatakse ära. RC Cola punkt jäi kuidagi arusaamatuks võrreldes panditopsisüsteemiga
finišis.

9/18/2019 1:05 PM

58

Väga abivalmis ja juhendamine oli korralik.

9/18/2019 12:56 PM

59

Toiduga oli talvisest maratonist kesisem.

9/18/2019 12:52 PM

60

jook koos pudeliga võiks ikka olla kui võimalik

9/18/2019 12:51 PM

61

Sooja jooki oleks võinud olla juba teises-kolmandas punktis

9/18/2019 12:50 PM

62

Ikka see rataste puhastamise võimalus. Samas tulid joogijagajad vastu ning andsid kannuga vett,
mida käiguvahetajale kallata.

9/18/2019 12:41 PM

63

tänan vabatahtlikke kes sellise ilmaga tegid oma tööd väga hästi, Kiitus

9/18/2019 12:40 PM

64

ei peatunud teeninduspunktides, sõitsin otse läbi

9/18/2019 12:39 PM

65

Plastiktopsid ei ole hea variant massiürituseks.

9/18/2019 12:29 PM

66

Kõik mida soovisin sain. Soe puljong oli super.

9/18/2019 12:25 PM

67

Et lauad olid rajast eemale viidud, see oli väga mõistlik, sai segamatult mööda sõita või siis
korraks kõrvale tõmmata.

9/18/2019 12:19 PM

68

Kõik sujus.

9/18/2019 12:18 PM
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69

Söök ja jook olid olemas

9/18/2019 12:16 PM

70

Hämmastav, kui positiivsed ja toetavad kõik olid (vaatamata sellele, et pidid terve päeva vihma
käes seisma), müts maha korraldajate ees.

9/18/2019 12:09 PM

71

Paljud kaotasid pudeli ja kindlasti lootsid TP peale, et saada uus asenduspudel. Sellist varianti see
aasta vist polnud...

9/18/2019 12:06 PM

72

no need olid tipp-topp, kuigi aint ühes kohas peatusin

9/18/2019 11:58 AM

73

survepesureid rohkem sellise mudaralli juures, säästaks tehnikat ja sõit oleks murevabam

9/18/2019 11:54 AM

74

Super kangelased. Sõitjad said sõites sooja, nemad pidid kogu aeg vihma ja tuule käes olema.

9/18/2019 11:54 AM

75

Oli kuulda, et Tagapool tulijatele ei jätkunud toitu

9/18/2019 11:50 AM

76

Raske hinnata kuna ei peatunud punktides

9/18/2019 11:41 AM

77

Tegelikult ei oska hinnangut anda, kuna ei kasutanud teeninduspunktide teenuseid

9/18/2019 10:57 AM

78

Inimesed olid väga meeldivad

9/18/2019 10:39 AM

79

Ei kasutanud

9/18/2019 9:15 AM

80

Söögipoolisele võiks loomingulisemalt läheneda kui "vana hea" kurk, rosinad ja kuivanud
saiatükid.

9/18/2019 3:31 AM

81

Kiire teenindus, selged juhised.

9/18/2019 3:30 AM

82

Sellise ilmaga oleks võinud olla igas punktis sooja jooki: teed, mustika kiselli või puljongit.

9/18/2019 3:25 AM

83

Pakuti vähe toitu, peamiselt oli näha ainult hapukurki. Suur pluss oli, et ühel 40km punktis oli
rattapesu, see aitas vägevat moodi. Antud ilmaga oleks rattapesu võinud olla kõikides punktides.

9/18/2019 2:54 AM

84

Survepesu oleks soovinud ka viimasesse teeninduspunkti

9/18/2019 2:40 AM

85

Olin üks aeglasematest. Kui jõudsin teeninduspunkti, oli enamasti alles ainult leib, hapukurk ja
rosinad. Oleks tahtnud rohkem tahket magusat (nägin vilksamisi banaane ja saiakesi).

9/18/2019 2:27 AM

86

Ei külasanud

9/18/2019 2:23 AM

87

Võiks olla rattapesu võimalus (käiguosa korraks puhtaks lasta). Nägin seda ainult ühes ja siis ei
olnud enam vaja

9/18/2019 2:22 AM

88

Korra sain ühes TPs hoopealt joogi ilusti kätte ja teises haarasin ise laualt kurki.

9/18/2019 2:09 AM

89

Niii tublid vabatahtlikud! Suur aitäh!

9/18/2019 2:08 AM

90

Hea

9/18/2019 1:53 AM

91

Lahke pererahvas.

9/18/2019 1:52 AM

92

RC colat oli topsis ülivähe

9/18/2019 1:43 AM

93

Usun et kõik oli väga hästi. Kuna sõitsin 40km siis TP-sid ei külastanud. Oli endal kõik vajalik
kaasas.

9/18/2019 1:37 AM

94

Teenindus - super igas punktis

9/18/2019 1:31 AM

95

Jook tehti siin seal ju soojaks.:)

9/18/2019 1:26 AM

96

Ise olen rahul kuid teistelt kuulsin et raske ilmastilu tõttu võiks olla geele TP’des kuna energia kulu
mudas on suur.

9/18/2019 1:22 AM

97

pole midagi lisada :))))) super

9/18/2019 1:20 AM

98

Väga vaprad ja sõbralikud vabatahtlikud. Varustatus oleks võinud veidi parem olla aga vähemalt ei
läinud palju toitu raisku.

9/18/2019 1:05 AM

99

Sellise ilmaga nagu seekord peaks rattapesu olema küll igas punktis.

9/18/2019 1:05 AM

100

Ootuspärane

9/18/2019 12:58 AM

101

väga hea teenindus sellises oludes,kiidan!

9/18/2019 12:57 AM

102

Kõik abivalmid ja hea sõnaga toetavad, suur tänu!

9/18/2019 12:56 AM
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103

Viimases lõpus coca cola lonks oli väga kosutav. Eelnevates punktides ei peatunud, aga
teenindajad vaatamata vihmale olid sõbralikud ja lahked.

9/18/2019 12:54 AM

104

Kuna jooki pudelites ei pakutud, siis ei kasutanud TP teenuseid.

9/18/2019 12:50 AM

105

Hea! Topsid olid ok.

9/18/2019 12:48 AM

106

Kõikolid väga tublid ja pidasid vastu

9/18/2019 12:39 AM

107

Teeninduspunktis vähemalt äkki palus? Laudu vähe võitu, veidi pidi tegelema, et jälle saada aga
üldjoontes hea. Võiks mõelda siiski kas lindiga vms. Vahele panna nendele kes otse sõidavad ja
need kes seisma jäävad, tundub siiani inimeste üle mõistuse käivat

9/18/2019 12:39 AM

108

puudu soojad joogid, tagumiste tulijate jaoks paljud asjad otsas, väike valik

9/18/2019 12:25 AM

109

Banaanid olid liiga lühikeseks lõigatud. Poriste kinnastega ei saanud neid koorida. Saiakesed olid
otsas.Sooja teed oleks võinud igas punktis olla. Aga teenindajad tegid oma tööd väga hästi,
vaatamata sellele, et nemadki olid kogu aeg vihma käes.

9/18/2019 12:22 AM

110

rõõmsameelsed teenindajad kes suutsid vihmasajus ka "killukesi" naeratades nautida ja ka neile
vastata on kiiduväärt

9/18/2019 12:13 AM

111

Pudelid puudusid, õnneks oli külma ilma tõttu joogivajadus minimaalne.

9/18/2019 12:10 AM

112

Ei peatunud ja kasutanud, aga usun, et head

9/18/2019 12:08 AM

113

Kaneelisaiad ja spordijook, pöidlad püsti. Need vedasid mind ühest punktist teise :)

9/18/2019 12:04 AM

114

Ei kasutanud ühtegi

9/17/2019 11:53 PM

115

hästi abivalmid noored , kes ise pakkusid abi prillide pesul kui ka joogitopside täitmisel. Aitäh
neile!

9/17/2019 11:44 PM

116

Inimesed olid hoolimata ilmast ikka rõõmsad ja abivalmid

9/17/2019 11:39 PM

117

Kahjuks ei kasutanud võimalust teenistuspunktidele,täiesti rahul ikka

9/17/2019 11:39 PM

118

Sooja jooki ei pakutud kolmes esimeses punktis

9/17/2019 11:38 PM

119

10 ponkti kõigile tublidele. Aga silma jäi üks vanem proua. Kes tegi kaks head võileiba mulle.

9/17/2019 11:30 PM

120

Au ja kiitus. Ma ei kujuta ette, kui külm neil olla võis.

9/17/2019 11:24 PM

121

Korraldus hea ja tänud nendele vapratele, kes seal meid teenindasid

9/17/2019 11:17 PM

122

Ise ei kasutanud, aga kuuldes teiste muljed, hakkas suu vett jooksma küll

9/17/2019 11:17 PM

123

Sooja jooki oleks võinud saada/kuulutada, et on saadaval

9/17/2019 11:13 PM

124

SUPER!

9/17/2019 11:06 PM

125

Rohkem naeratavaid inimesi

9/17/2019 11:04 PM

126

pigem rahul.

9/17/2019 11:02 PM

127

Sain oma joogitopsi sujuvalt kätte,teeninduspunkte üldiselt ei kasuta.

9/17/2019 10:51 PM

128

Õnneks ei läinud see aasta vaja teeninduspunkti

9/17/2019 10:48 PM

129

Kiidan

9/17/2019 10:30 PM

130

Saia polnud

9/17/2019 10:27 PM

131

Alati võeti vastu sõbralikult

9/17/2019 10:25 PM

132

Olid tublid-soojad joogid jne

9/17/2019 10:24 PM

133

Toredad inimesed!

9/17/2019 10:24 PM

134

vabatalikele suured tänud

9/17/2019 10:24 PM

135

Kosutav jook otse näppudevahele. Tublid abilised, ka neil oli pikk raske päev. KUMMARDUS!

9/17/2019 10:22 PM

136

ei kasutanud, aga hea et olemas.

9/17/2019 10:21 PM

137

Inimesed punktides olid väga sõbralikud

9/17/2019 10:15 PM

138

Ma pole viimastel aastatel kasutanud toitlustuspunkte kuid hea meel on vaadata, et ka sealsed
abilised teevad seda naerulsui :)

9/17/2019 10:13 PM
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139

Eriline kiitus punktide vabatahtlikele!

9/17/2019 10:08 PM

140

Võiks pakkuda salvrätte

9/17/2019 10:05 PM

141

absoluutselt rahul! Tublid olite!!!

9/17/2019 10:05 PM

142

Ise tegelikult ei kasutanud neid. Sõitsin läbi. Sai vabalt läbi sõita, ei olnud mingit muret

9/17/2019 10:02 PM

143

Sellise ilmaga oleks võinud rohkem survepesureid olla

9/17/2019 9:59 PM

144

Siis kui mina teeninduspunktides peatusin ei olnud kõikidel laudadel leida samu asju (nt kaneeli
saiad olid ainult osadel laudadel ja pidin mitme laua vahel ennast tankima)

9/17/2019 9:59 PM

145

Toitlustus punktis olid saiakesed juba otsas

9/17/2019 9:54 PM

146

Väga head ja abivalmid lapsed ja abilised olid. Aitasid mõelda ja juhendada kui kindla sooviga
olid. Ühes punktis keskel (40-60 km) oli üks kõvemini karjuv naisterahavas, kes ei lubanud vett
pakkuda et hilisemaks hoida vist, aga kuna täpselt olukorda ei süvenenud, siis info poolik.

9/17/2019 9:53 PM

147

Rohkem oleks võinud olla jookide pakkujaid nn hoo pealt käest kätte.

9/17/2019 9:48 PM

148

Väga tublid ja soojas inimesed

9/17/2019 9:48 PM

149

Muidu kõik super, aga joogipudeleid joogiga peaks ikka jagama - kui kiirem rada, siis väga abiks,
sest süüa pole vaja, aga kiirelt juua haarata küll. Ise pole tõesti ühtegi pudelit, geeliümbrist
vedelema jätnud, aga kui näiline loodushoid in tõesti sund, siis võiksid need jagatavad pudelid
energijoogiga olla pestavad - jood tühjaks, viskad ettenähtud alal hoidjasse, pestakse puhtaks ja nt
järgmine maratoil saaks uuesti kasutada.

9/17/2019 9:45 PM

150

inimesed tublid ,et sellise ilmaga üldse välja tulid

9/17/2019 9:42 PM

151

Jook pudelites puudus, rattapesu vaid ühes kohas

9/17/2019 9:41 PM

152

Ühe topsi jooki sain igas punktis teenindajalt ja see oli väga OK! Sööki ei võtnud.

9/17/2019 9:37 PM

153

Abivalmid teenindajad, lõke ja rattapesu võimalus ühes punktis kiiduväärt.

9/17/2019 9:33 PM

154

Kõik läks sujuvalt

9/17/2019 9:31 PM

155

Pudeleid polnud

9/17/2019 9:29 PM

156

toredad, tublid, hoolivad

9/17/2019 9:23 PM

157

Väga hea oli puljong viimases teeninduspunktis

9/17/2019 9:22 PM

158

Tublid nagu alati, aga kasutasin nende tuge/teenindust seekord väga vähe.

9/17/2019 9:22 PM

159

kõik toimis, tublid teenindajad

9/17/2019 9:21 PM

160

Jooke ulatati lausa kätte.

9/17/2019 9:20 PM

161

Teeninduspunktid olid suurepärased. Kosutav söök, abi, rattapesu!!

9/17/2019 9:19 PM

162

Tagumise otsa meestele oli pooltes punktides toidulaud õige tühjaks jäänud. Arvestades, et 1000
inimest jäi tulemata, siis rahvuspuuvilja banaani oleks võinud küll rohkem kohale tuua.

9/17/2019 9:17 PM

163

Söök jook täitsa super.

9/17/2019 9:14 PM

164

Lapsed võiks julgemalt topse kätte ulatada

9/17/2019 9:14 PM

165

Väga hästi korraldatud - kiitus!

9/17/2019 9:13 PM

166

Jooki jätkus.

9/17/2019 9:07 PM

167

Kõik abilised olid väga abivalmid ja väga vapralt trotsisid ilmaolusid. Suured tänud neile!

9/17/2019 9:07 PM

168

Ei kasutanud

9/17/2019 9:07 PM

169

kõik toimis

9/17/2019 9:04 PM

170

Töökad

9/17/2019 9:04 PM

171

Halvasti oli arusaadav kus jagatakse vett, aga kus spordijooki

9/17/2019 9:00 PM

172

Väga vaprad olid

9/17/2019 9:00 PM

173

Vurasin läbi ei pannud tähele

9/17/2019 9:00 PM

174

Ok

9/17/2019 8:59 PM
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175

Kõike oli saadaval ja külluses! Kui ainult ratturid ise ei jääks laua ette pikaks ajaks seisma ...st
sööma!

9/17/2019 8:58 PM

176

Jook võiks pudelis ka olla

9/17/2019 8:54 PM

177

Toimis

9/17/2019 8:52 PM

178

Oleks pidanud natuke rohkem inimesi olema.

9/17/2019 8:49 PM

179

Sooja jooki oleks võinud olla kõigis punktides.

9/17/2019 8:49 PM

180

See aasta ulatati joogitopse väga viisakalt

9/17/2019 8:48 PM

181

No väga mõnus motiveeriv seltskond.

9/17/2019 8:47 PM

182

Ei kasutanud

9/17/2019 8:46 PM

183

Ei kasutanud.

9/17/2019 8:45 PM

184

Lapsed olid tublid, pidasid vastu

9/17/2019 8:45 PM

185

Tublid abilised seisid paduvihmas ja naeratasid

9/17/2019 8:44 PM

186

Kahjuks ei olnud enam Enerviti pudeleid, mida oleks saanud kiirelt vahetada. Aga ega lõpus enam
kiiret ei olnud ka :)

9/17/2019 8:43 PM

187

Ei oska sellel korral kommenteerida, ei jõudnud kasutada :) RC is sai kiie suutäie Colat, mis oli
väga hea!

9/17/2019 8:42 PM

188

Vt märkus survepesu ja tehn abi kohta

9/17/2019 8:39 PM

189

Super!

9/17/2019 8:38 PM

190

RC cola punkt oleks võinud olla 60m kaugemal

9/17/2019 8:36 PM

191

esimestele vôiks joogi pudelidest juua anda nagu üks aasta oli

9/17/2019 8:34 PM

192

hästi organiseeritud ja reporter joogikohal/ala tuletab kodukorda meelde

9/17/2019 8:32 PM

193

Ei saanud löögilegi, külm hakkas ootamisest ja nii jäi oluline pidurite ülevaatus tegemata

9/17/2019 8:31 PM

194

Kuulsin et viimastele ei jätkunud ja pandi juba "pillid" kotti kui osalejad veel rajal. Ma saan aru, et
harjumuspäratult kaua läks, aga... Muidu hästi, tee ja puljong (Palu, Hellenurme) täitsa OK.
"Sinine" spordijook, no ma ei saa sinist jooki, see isiklik probleem!

9/17/2019 8:30 PM

195

Teeninduspunktides pidu käis ja kõik rõõmsad. Põsk punni mugitud ning sooja sõnaga saadeti
teele.

9/17/2019 8:30 PM

196

Pudelitega vee andmine on väga mugav lahendus, aga see aasta kahjuks pudeleid ei olnud.
Siinkohal küll ilm päästis, sest vedelikku oli palju vähem vaja tarbida, aga tulevikus võiksid nii
rattarallil kui rattamaratonil teeninduspunktides vesi pudelites olla.

9/17/2019 8:30 PM

197

Ratta remondi kohad ei rahuldanud sõitjaid.

9/17/2019 8:29 PM

198

Soe jook oleks varem võinud tp-s olla(pikk distants)

9/17/2019 8:28 PM

199

tagumistes punktides võiks samuti olla kaneelisaiu. Külmade olude puhul olks hea olnud teed
saada ka varasemates punktides.

9/17/2019 8:28 PM

200

Rahul.

9/17/2019 8:27 PM

201

Tip-top

9/17/2019 8:27 PM

202

Kõik oli ok!!!

9/17/2019 8:26 PM

203

Väga ok kõik

9/17/2019 8:25 PM

204

Sai juu

9/17/2019 8:25 PM

205

Aitäh tublidele vadatahtlikkele, kes sellise ilmaga vapralt vastu pidasid

9/17/2019 8:25 PM

206

Jagus kõigile

9/17/2019 8:25 PM

207

Väga sõbralikud inimesed.

9/17/2019 8:25 PM

208

Võiksid olla suts pikema ala peal

9/17/2019 8:25 PM

209

Hea töö, tublid vabatahtlikid.

9/17/2019 8:22 PM
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210

Ei tea öelda kuna ei kasutanud neid teenuseid

9/17/2019 8:22 PM

211

Kiiresti anti kätte joogitops, ka sõidu pealt.

9/17/2019 8:19 PM
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Q6 Hinnang stardi- ja finišiteenindusele10=täiesti rahul; 0=ei ole üldse
rahul
Answered: 816
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9

18.87%

154

10

56.37%

460

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

Krt. Spordikott vahetusriietega jäeti lageda taeva alla ligunema. Eks järgmine kord targeks, kuid
ilma kilekoti või kuubikotita spordikotid võinuks ikkagi varju alla ladustada.

9/23/2019 3:05 PM

2

Võimalusel tahaks ikka finišis kuivas ruumis riideid vahetada. Kas suuremad telgid ja viia need nt
subaru parkla alale?!

9/23/2019 2:19 PM

3

Hästi.

9/22/2019 10:51 PM

4

Start OK! Finiš - suur riietustelk oleks võinud olla soojapuhuritega, väga poriseks läks - ka kuiva
jalanõuga ei saanud enam telgist välja, ilmselt oli harjumatu see joogitopsi asi toitlustuse juures.

9/20/2019 2:56 PM

5

Rattapesul katkes mõneks minutiks veevarustus, aga see oli tühiasi.

9/20/2019 1:41 PM

6

Ei sa kurtta

9/20/2019 12:16 PM

7

Kordan 2. punktis öeldut: Kui 40 km stardini oli jäänud alla 14 minuti, polnud ikka saabunud minu
numbrile vajalikku pakiautot! Palusin koti vastu võtta teisel autol, millel toimetanud mees keeldus
ega saanud aru, et ma pean ju kohe starti minema. Õnneks võeti minu ja teiste pakid teise
autosse. Mis juhtus? Tavaliselt on pakiautod varakult kohal. Kui maraton läbi, tuli tavapäraselt
oodata rattapesu. Aga sedapuhku oli pikk ooteaeg (üle poole tunni kindlasti) mõistetav, ilm ju
selline ja kõik porised. Kui jõudsin bussi peale, selgus, et Tartusse minevat rattatranspordiautot
pole. Bussijuht oli tore mees, kutsus kõik bussi sooja ja vihma eest varju, aga autost ei teadnud ta
midagi. Selle ootamisega jõudis Otepääle minna kaks bussi ja kaks autot, Tartusse mitte ühtki.
Arvan, et ootasime tublisti üle tunni. Siin oleks saanud kindlasti asju paremini organiseerida.

9/20/2019 2:22 AM

8

Suurepärase.

9/19/2019 9:54 PM

9

Minu seljakott oli kahes kilekotis ja seega riided kuivad. Nägin, kuidas inimestel tulid kotist välja
märjad riided.

9/19/2019 5:15 PM

10

pesemistelgi riietevahetuse ruumi väiksus ja vihma käes riiete vahetamine seal on küll pahasti

9/19/2019 12:35 PM

11

Kohe finišialas võiks olla mingisugune võimalus vähemalt käsi ja nägu loputada.

9/19/2019 11:56 AM

12

Kui stardinumbrit läksin võtma, siis oli sinna mitmeid inimesi juba kogunenud, peale natuke
ootamist sain aru, et kedagi teenindamas ei ole ja läksin vihma-külma käest ära ning tulin hiljem
tagasi. Sellise ilmaga võiks seal keegi koguaeg ikka olla.

9/19/2019 3:58 AM

13

Ei pea olema esimeste seas et head teeninduat saada kõikidele ühtlaselt

9/19/2019 2:31 AM

14

Stardis olgu määratletud reastumine, et rüselusi vältida ja kõik saaksid normaalselt startida.

9/19/2019 1:39 AM

15

Toitlustuses oodanuks kuuma jooki!

9/18/2019 7:54 PM

16

sai kiirelt riided vahetatud ja ratta kiirelt puhtaks.

9/18/2019 6:46 PM

17

Vaprad neiud, jõudsid naeratada pika päeva selles vihmas ja tuules

9/18/2019 6:43 PM

18

Et finišis oli söömiskohas katus peakohal oli 5+

9/18/2019 6:31 PM

19

Ei kasutanud

9/18/2019 5:38 PM

20

Stardikorraldusele etteheiteid pole. Peale finišit riietustelgid: pale selliseid ilmaolusid võiks olla
enda loputamiseks rohkem võimalusi. Samuti meeletu pori telkide ümber. Eks kogemused
panevad asjad paika ja järgmisel korral oskan rohkem mõningate asjadega arvestada.

9/18/2019 5:13 PM

21

Soe jook ja vihma-tuule eest varjumise võimalused olnuks tervitatavad.

9/18/2019 4:54 PM

22

Ainuke müsteerium finišis oli see , et kui president lõpetas 20 meetrit enne mind , siis
lõpuprotokollis oli meie vahe ligi 7 minutit

9/18/2019 4:49 PM

23

Starditeenindus igati ok. Finišis võiks riietusruumi telgil olla mingi põrand, praegu oli see samuti
porimülgas.

9/18/2019 4:38 PM

24

vt järgmine küsimus

9/18/2019 4:16 PM
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25

1-2 lisadushi kohta meestele ei teeks paha

9/18/2019 2:38 PM

26

Oleks võinud mikrofonist öelda, et mine vali suvaline rattapesu punkt. Paljud inimesed seisid pikas
sabas, aga teistes punktides oli ruumi küll.

9/18/2019 2:19 PM

27

super

9/18/2019 1:55 PM

28

Mu finishi kott oli natuke kadunud

9/18/2019 1:41 PM

29

Stardis oli segadus autode mahutamisega parkimisjoonte vahele

9/18/2019 1:36 PM

30

Riietevahetus telgis oleks võinud sel korral olla soojapuhur, nii nagu talvisel suusamaratonil.

9/18/2019 1:34 PM

31

Soe õlu oli lõpus puudu.

9/18/2019 1:31 PM

32

Tubli töö!

9/18/2019 1:31 PM

33

väga kiire ja korralik teenindus

9/18/2019 1:22 PM

34

Väga hästi korraldatud!

9/18/2019 1:10 PM

35

Finišis nagu mainisin, oleks võinud kottidele tõmmata miski koormakatte peale. Samas
kummardus medalite jagajale, kes tossudega sulistas finiši basseinis

9/18/2019 1:09 PM

36

Finisiteenindus jättis soovida.

9/18/2019 12:53 PM

37

Kõik oli olemas, selge, arusaadav, kättesaadav.

9/18/2019 12:41 PM

38

naiste sauna ei leidnud üles, suunati väli pesualasse kus oli külm ja olematu veesurve

9/18/2019 12:39 PM

39

Finišipaiga logistiline paiknemine tahaks ehk muutmist. Soovitus: kustutage kogu senine paigutus,
proovige täiesti puhtalt lehelt uut paigutust, ehk sünnib mõni värske mõte. Niisugustes ilmaoludes
võiksid finišis olla välidušid, läbimärg oled niigi, saaks kiirelt porikihi maha.

9/18/2019 12:29 PM

40

Starti jõudsin küll viimastel minutitel ning sinnagi juba üleni märjana, kuid kõik oli ok, kiire start ja
ruttu soojaks sai vaid kiiremini vändates, poole rajani oli higi lahti küll. Finiš oli super.

9/18/2019 12:18 PM

41

Puudust tundsin vaid riietumisalal mattidest maapinnal.

9/18/2019 12:09 PM

42

Finišis oli pesemisega veidi keeruline, kuid sai kuidagi hakkama.

9/18/2019 12:06 PM

43

Sellise mudaralli juures peaks pesemisvõimalused paremad olema. Liiga kaua (ca 30min)
läbiligununa ootamist pesusabas.

9/18/2019 11:54 AM

44

Finišis võiks rataste pesemiseks olla rohkem masinaid.

9/18/2019 11:43 AM

45

Pesemis võimalusi oli vähe ja ratta pesu venis.

9/18/2019 11:18 AM

46

Ei mahtunud stardikoridorigi kuna oselejad numbritega 2000-2500 lasti minu arvates liiga vara
kokku eespool oleva stardigrupiga. Samas numbritega 2500- paarkümmend osalejat ootasid
lõpuni teistest eraldatult staadionikurvis stardipauku.

9/18/2019 11:08 AM

47

Finshi järel küll mudaväli jätkus aga siin ei oleks saanud vist midagi teha. Võib olla hakkpuidu kiht
aga selle korraldamiseks ei pruukinud aega olla

9/18/2019 11:07 AM

48

Kõil oli hästi

9/18/2019 10:39 AM

49

Lõhkusin kolmandal kilomeetril rehvi jalutasin startitagasi ja sain abi jätkasin sõitu tund hiljem
super teenindus.

9/18/2019 10:38 AM

50

Sain koti kiirelt

9/18/2019 9:15 AM

51

Stardialas oleks võinud rohkem kaupmehi olla

9/18/2019 3:31 AM

52

Kõik sujus.

9/18/2019 3:25 AM

53

Stardis oli tingimused väga head, finišh ei saanud suurenenud pesemiskoormusega hakkama.
Finišhis olid nigelad tingimused sooja hoidmiseks.

9/18/2019 2:54 AM

54

Pesujärjekorrad

9/18/2019 2:40 AM

55

Riietumise telgis oleks võinud matid maas olla.

9/18/2019 2:38 AM

56

Ei jõudnud süüa peale finišit, sest viimane buss lahkus vara...

9/18/2019 2:27 AM

57

Miski anomaalia on minu Hellenurme TP vahevõtuajaga. Koht ja aeg pole õiged, olin kindlasti oma
80 kohta aeglasem. Teised vaheajapunkt andmed tunduvad olema õiged.

9/18/2019 2:09 AM
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58

Kõik laabus suurepäraselt: sain stardis koti ära antud ja start toimus kenasti. Finishis jääb toit
kuidagi eemale, eriti sel korral.

9/18/2019 2:08 AM

59

Hiljem selgus, et kusagil oli ka saun. Oleks võinud finišis eraldi välja hüüda teatud aja tagant.

9/18/2019 1:57 AM

60

Rahul

9/18/2019 1:53 AM

61

Start oli hea, finis veelgi parem.

9/18/2019 1:52 AM

62

Täiesti tavaline, kõik sama.

9/18/2019 1:26 AM

63

Medalijagajad seekord aeglased. Ilmselt vihmaga ei viitsinyd lapsed korralikult tööd teha.

9/18/2019 1:22 AM

64

super

9/18/2019 1:20 AM

65

Finišis toitlustus oli kehva kohapeal.

9/18/2019 1:16 AM

66

Nägu ja ratast sai pesta, õlut anti, mis veel sportlasel vaja on? Vaid sõpru, kellel Elvas saun on ja
muljeid elu lõpuni.

9/18/2019 1:07 AM

67

Pesuala võiks sees olla, või vähemalt laud põrand pesualas.

9/18/2019 12:59 AM

68

Finišis jäi asi ikka segaseks. Ei saanud aru kus midagi asub

9/18/2019 12:58 AM

69

Saun oli meeldiv üllatus. Ei mäleta, et varasematel aastatel oleks seda olnud.

9/18/2019 12:58 AM

70

Kott finišis oli läbi märg.

9/18/2019 12:49 AM

71

Kilekoti asemel oma kott on hea algatus! Finishis telk hea, aga oleks vbolla olnud ka gaasisoojakiirgurid. Alkovaba õlle asemel eelistaks midagi muud

9/18/2019 12:48 AM

72

Stardis sujus kõikk ladusalt ja ega finišis probleeme polnud. Mina jäin rahule ei saa midagi
nuriseda.

9/18/2019 12:39 AM

73

Tundub, et finishi riietustelk jääb kitsaks

9/18/2019 12:26 AM

74

Finišis oli nii porine, et isegi viimased kuivad jalanõud ja riided said poriseks ja märjaks, kui
riietustelgist väljusin.

9/18/2019 12:22 AM

75

Kõik toimis, kohe medal kaela, jook näppu ja oligi tehtud.

9/18/2019 12:04 AM

76

Kui saaks pesemistingimusi paremaks, oleks 10punkti väärt (pesu ei pea olema sisetingimustes
aga sellise massi jaoks võiks olla ala 50+50dussi)

9/17/2019 11:53 PM

77

Nagu alati super. Kõik käe - jala juures. Eriti heameel oli finišis pakutava sooja tee üle!

9/17/2019 11:44 PM

78

Kõik oli nagu ikka suurepärane

9/17/2019 11:39 PM

79

Kuivade riietega kott oli läbi märg

9/17/2019 11:13 PM

80

Väga ladus

9/17/2019 11:06 PM

81

Stardis oli asi korras, aga kas finišis tõesti pidi medali kaela saamiseks pahkluuni vette sesma
jääma?

9/17/2019 10:58 PM

82

pesemis alas oli liiga pikk järjekord, ainult 2 pesu kohta sellise massi kohta, pidi kaua kylmetama
ja järjekorras seisma

9/17/2019 10:54 PM

83

Kõik,mis vaja,oli olemas ning sõbralik finshi vastuvõtt..Täisteenust ei kasutanud.

9/17/2019 10:51 PM

84

Teenindusega olin tegelikult rahul, aga finishi alalt väljapääsemine oleks võinud laiemaks teha,
oleks ehk vähem mudane ka olnud.

9/17/2019 10:36 PM

85

finišis olid vahetusriided läbimärjaks saanud :(

9/17/2019 10:31 PM

86

Isiklikult rahul. Tähelepanek, mis ei puudutanud vastajat. Meditsiin võiks olla kohal kuni viimane
osaleja on lahkunud. Ühel osalejal hakkas paha tervisega (elvas spordikeksuse saun). Arstid ei
jõudnud kuidagi kohale. Lõpptulemust ei tea.

9/17/2019 10:24 PM

87

norma

9/17/2019 10:24 PM

88

Tänu toiduala telgi eest!

9/17/2019 10:08 PM

89

ei olnud probleeme

9/17/2019 10:05 PM

90

Riietuses ei olnud vett

9/17/2019 9:55 PM

91

Start ja Finish olid OK, kuid Finishi plats oli vett täis ja ei saanud pidama, ohtlik olukord.

9/17/2019 9:54 PM
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92

Start tuli äkki ja finishis uputas veidi... paar silda rattaparkla ja pesuruumi vahel oleks abiks olnud
et kuivade jalgadega liikuma pääseda, muidu tundus ok.

9/17/2019 9:53 PM

93

Sooja veega dushe oleks võinud rohkem olla

9/17/2019 9:46 PM

94

(Meeste)riietustelgi ees oleks võinud olla lauad, et juba puhaste riiete/jalanõudega mitte mutta ära
uppuda, muidu super. Pandipudelid pseodoöko/looduskaitse, ei meeldinud.

9/17/2019 9:45 PM

95

Osad rattapesupunktid edenesid jube aeglaselt võrreldes teistega

9/17/2019 9:43 PM

96

täiesti tavaline,nagu kõikidel aastatel

9/17/2019 9:42 PM

97

Enda pesemise võimalused väga väikesed ja porised, kõik määrisid seetõttu riietega söögikoha
toole ja busse.

9/17/2019 9:41 PM

98

Riiete vahetamise telgis oleks võinud pesuvett olla. Aga see ei ole etteheide. Unistada ikka võib.

9/17/2019 9:37 PM

99

Stardis sujus kõik. Elvas enda ja ratta pesemisvõimalused jätsid soovida.

9/17/2019 9:33 PM

100

Finišis teenindus väga tagasihoidlik.

9/17/2019 9:31 PM

101

Pikk ootejärjekord ratta pesupunktides

9/17/2019 9:29 PM

102

seisid ka siis vapralt kui mina ükskord suvatsesin saabuda

9/17/2019 9:23 PM

103

Finišis riietevahetuse telgis pidanuks olema pesuvesi.

9/17/2019 9:22 PM

104

Kõik toimis

9/17/2019 9:22 PM

105

Finišis ehmatas natuke "järve" sattumine

9/17/2019 9:22 PM

106

tiptop

9/17/2019 9:21 PM

107

Pesemisruum liiga väike

9/17/2019 9:21 PM

108

Finišis riietumistelgi ette oleks võinud vähe saepuru panna eelnevalt.

9/17/2019 9:19 PM

109

Oleks vihmavarju tüdrukuid soovinud.

9/17/2019 9:14 PM

110

Stardis kõik OK. Finisis esimene õlu läks nagu kerisele. Teist ei antud ja isegi veepudelit ei antud
kaasa.

9/17/2019 9:14 PM

111

ilmale vastavalt üle vaadata hilisemad rattapesu võimalused, et väsinud ratturid saaksid kiiremini
teenindatud

9/17/2019 9:13 PM

112

Kõik ootuspärasel tasemel.

9/17/2019 9:13 PM

113

Pesu võimalused oleks pidanud ümber vaatama ilma tõttu- mudane ja külm

9/17/2019 9:11 PM

114

Kõik ok

9/17/2019 9:07 PM

115

Super

9/17/2019 9:04 PM

116

Finiši toidlustuses võiks olla et võid võtta rohkem kui ühe kohukese või saiakese. See kohuke ja
kaneelisaiake maitsevad peale mitme tunnist pingutust ikka väga hästi. Teisteküljest saan ka
korraldajatest aru, et päris lõpmatult kah kõike jagada ei saa.

9/17/2019 9:00 PM

117

Jalgrataste pesu järjekord oli viletsasti organiseeritud

9/17/2019 9:00 PM

118

Suurepärane

9/17/2019 9:00 PM

119

Ok

9/17/2019 8:59 PM

120

kõik ok

9/17/2019 8:58 PM

121

Riietustelgi juures oleks võinud loputamiseks vesi olla (kui oli, siis ei pannud tähele)

9/17/2019 8:57 PM

122

riietusalad eemal finishialast (pudelikorgi effekt aia pärast), riietusalade juurde laudadest tee
(puhaste riietega uuesti mudast läbi..), rohkem survepesuripunkte

9/17/2019 8:57 PM

123

Oleks olnd tore näha suurt silti kuum tee

9/17/2019 8:53 PM

124

Rahul igati

9/17/2019 8:52 PM

125

Starti viivat bussi tuli oodata 40 minutit lausvihma käes.

9/17/2019 8:46 PM

126

Ei oska öelda.

9/17/2019 8:45 PM

127

Jah, hea

9/17/2019 8:45 PM
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128

Enda pesemisvõimalus, kasvõi voolikust, oli puudu

9/17/2019 8:45 PM

129

Korraldajate oli ilmaga rohkem tegu, kui rajale läinutel. Meil oli soe, aga eil vaesekestel polnud
sooja kusagilt võtta.

9/17/2019 8:42 PM

130

Väga abivalmis abilised!

9/17/2019 8:38 PM

131

Buss finisiparklast 21 km starti väljub liiga vara.

9/17/2019 8:34 PM

132

Finish oli natuke porine, puhaste riiete ja jalanõudega auto peale saamine raskendatud

9/17/2019 8:33 PM

133

Ilm oli märg ja külm. Ratturitele oleks võimud ka sooja jooki finišis pakkuda.

9/17/2019 8:31 PM

134

Mülgas, ehk oleks võimalik pesutelke organiseerida

9/17/2019 8:31 PM

135

Start ok. Finishist pisut puhtamat kuivemaid olusid soovinuks.

9/17/2019 8:30 PM

136

Oleks tahtnud kohe pärast lõpetamist näo ja käed puhtaks pesta, enne pakikoti kätte saamist ja
riietuma minekut. Seda võiks tulevikus arvestada, et kui sellised porised tingimused, siis on väga
ebamugav üleni porisena kohe oma asjad saada.

9/17/2019 8:28 PM

137

Sobib

9/17/2019 8:27 PM

138

Pesutelgi riietusala võinuks katusega olla

9/17/2019 8:27 PM

139

Ei oskagi millegi üle nuriseda. 8 lihtsalt selle pärast, et küllap on ikka mingit arenguruumi, mille
peale ma lihtsalt veel ei tule :)

9/17/2019 8:27 PM

140

Kuna ööbisin tervisespordikeskuses ja sain oma toas pesemas käia, siis ei oska hinnata, kuidas
olid lahendatud pesemisvõimalused.

9/17/2019 8:27 PM

141

Ok!

9/17/2019 8:26 PM

142

Finišis oleks soovinud sooha teed

9/17/2019 8:26 PM

143

Ok

9/17/2019 8:25 PM

144

Pauk oleks võinud kõvem olla

9/17/2019 8:25 PM

145

Kuna vihma sadas oli ka kott koos vahetusriietega läbi märg. Oleks võinud muretseda varjualused
asjadele.

9/17/2019 8:25 PM

146

Kui kuidagi saaks pesemisala suuremaks

9/17/2019 8:24 PM

147

Stardis pidime 40 min lausvihmas ootama rattaautot, kuhu ratas panna, et starti sõita. Seda oli
natuke palju.

9/17/2019 8:24 PM

148

Üritasin kuskilt tühja kilekotti leida, aga ei leidnud kist küsida.

9/17/2019 8:22 PM
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Q7 Hinnang toidualas kasutatud panditopsidele10=täiesti rahul; 0=ei ole
üldse rahul
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6

1.84%

15

7

1.10%

9

8

3.19%

26

9

2.94%

24

10

21.69%

177

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

Kasutasin ratta joogipudelit.

9/22/2019 6:35 PM

2

kus ma sellise ilmaga raha kaasas hoian.

9/22/2019 10:58 AM

3

Omal kaasas

9/21/2019 8:13 PM

4

Ise ei käinud söömas- aga ei tea ühtki, kes oleks öelnud et väga hea lahendus.

9/20/2019 2:56 PM

5

Tegemist liialdusega

9/20/2019 2:24 PM

6

Võtsin söögialasse oma joogipudeli kaasa.

9/20/2019 1:41 PM

7

Kahjuks ei käinud söömas.

9/20/2019 12:16 PM

8

eks tülikam ikka kuna lisategevus, aga muidu ok. Plaanisin rattapudelit kasutada aga unustasin
söögiplatsile võtta. Raha oli kaasa võetud igaks juhuks ja sujus panditopsiga ka kenasti.

9/20/2019 6:06 AM

9

Esimest korda oma rattasõitude ajaloos ma sööma ei jäänud, sest lootsin varem koju jõuda (ehkki
nagu eespool öeldud, see siiski ei õnnestunud, sest pakiauto lasi end kaua oodata). Siiski, võibolla ehk oleksin isegi toidualast läbi astunud, aga kaotasin toidutalongi ega hakanud seepärast
aega viitma - võib-olla sattunuks mulle väga nõudlik toidujagaja, kes tahtnuks kindlasti talongi. Nii
oleks lihtsalt raisanud aega. Aga see selleks. PAKENDITOPSIST: minu arvates pole selline suur
spordisündmus koht, kus hakata "roheliselt" peenutsema. Mul oli küll 2 eurot kaasas, aga asi pole
rahas. Selle teoga maailma ei päästetud, küll aga tehti asi osalejatele ebamugavamaks. Loodan,
et järgmise sammuna ei nõuta panditopsi raha rajal teeninduspunktides.

9/20/2019 2:22 AM

10

Suurepärase

9/19/2019 9:54 PM

11

Täielik jama - lõpetage selliste ürituste juures väsinud osalejate mõnitamine !

9/19/2019 8:30 PM

12

Tops oli väga hea - kuid kes võtab eriti sellise porise ilmaga kaasa pandiraha? See on absurd, hea
vähemalt, et pantija tüdrukud pandialas olid mõistlikud ja andsid mulle topsi ratta prillide vastu.
Kuid paljud ei võtnud topsi ja seega sellise ilmaga sooja jooki ei saanud. See on väga kurb.

9/19/2019 5:14 PM

13

ei kasutanud topsi, kuna ei võistle raha taskus. oleks teed tahtnud küll, väga külm oli, suur ämber
korraldajate poolt, ilmaolusid arvestades oleks võinud erandi teha...

9/19/2019 1:08 PM

14

Tegelikult ühe joogi võtsin, aga kahjuks ei pannud topsi kui eset üldse tähele. Vabandust

9/19/2019 12:37 PM

15

jäi joomata, kuna vihma pärast ei tahtnud teise söögiplatsi otsa tagasi kõndida. Võiks söögitelgile
lähemal olla. Muidu mõte on hea.

9/19/2019 12:35 PM

16

Ei käinud üldse söömas

9/19/2019 12:28 PM

17

Ei meeldi see süsteem. Inimene peab peale sellist pingutust juua ja see ei tohi jääda selle taha, et
raha on ununenud ja isiklik pudel on nii paksult porine, et ei taha seda enam kasutada. Ja mis veel
talvel suusamaratonil saab? Olen väga prügi vähendamise poolt, aga pigem võiks panustada
sorteerimise

9/19/2019 11:56 AM

18

Harjumatu

9/19/2019 11:50 AM

19

Toimis väga hästi.

9/19/2019 11:38 AM

20

Mul olid oma nõud kaasas

9/19/2019 9:15 AM

21

Oli olemas rattapudel, mida kasutada.

9/19/2019 3:58 AM

22

Kahju, et ei saa kasutada enam ühekordseid topse.

9/19/2019 1:39 AM

23

Ei jõudnudki toidualasse

9/19/2019 12:04 AM
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24

Oli oma nõud kaasas

9/18/2019 9:35 PM

25

ei kasutanud

9/18/2019 8:27 PM

26

Väga mõttetu üritus-toidualas kokkuhoitud plastik tehti cola punktis kuhjaga tasa. Topsid- aga
kausid-lusikad !?

9/18/2019 7:54 PM

27

niigi väsinud ja palju sahmerdamist

9/18/2019 7:32 PM

28

hea suur tops teed juua

9/18/2019 7:15 PM

29

Ei näinud sellist asja

9/18/2019 7:14 PM

30

Tänu ilmale sööma ei läinud.

9/18/2019 7:03 PM

31

suurepärane mõte :)

9/18/2019 6:38 PM

32

Kasutasin oma joogipudelit

9/18/2019 6:31 PM

33

Mulle meeldis pannitopsid. Kolm korda votnud et juua teed.

9/18/2019 6:03 PM

34

Väga õige tegu, kiidan heaks!!!

9/18/2019 5:01 PM

35

Väsinuna ja porisena polnud erilist tahtmist müntide ja topside tagastamisega jahmerdada.

9/18/2019 4:54 PM

36

Ei jäänud sööma, kuna hakkas külm.

9/18/2019 4:38 PM

37

Ei ole rahul. Mõistan eesmärki, aga korraldusega ei ole nõus. Kuigi info oli olemas, ei olnud mul
finishis kuskilt 2 eurot võtta. Seega jäi jook võtmata. Ega sellest midagi juhtunudki, aga ehk on
olemas mingi parem lahendus. Stardimaksu sisse peaksid mahtuma loodussõbralikud topsid, mida
võib siis vajadusel eraldi ära visata/kokku koguda

9/18/2019 4:16 PM

38

Ei näinudki alguses seda topsitelki, alles väljudes märkasin. Panin tähele, et laudadel praktiliselt ei
olnudki kellegil neid panditopse, ju teil jäi seda morssi kõvasti üle? Ma leian, et hulluks ei saa ka
minna nende topsidega, need ju korjatakse ilusasti seal kõik konteineritesse kokku ja lähevad
pakendiringlusesse? Keegi neid ju metsa alla ei vii!

9/18/2019 2:38 PM

39

EI jõudnud sööma, külm ja kiire oli.

9/18/2019 2:37 PM

40

ei käind söömas

9/18/2019 2:10 PM

41

See info oleks pidanud olema varem, kui raha polnud juua ei saanud :)

9/18/2019 2:00 PM

42

Kasutasin oma tassi.

9/18/2019 1:53 PM

43

Ei käinud söömas

9/18/2019 1:41 PM

44

Tegemist on kokkuhoiuga vales kohas. Osavõtjale lisab see 1 mure juurde (2€ mündi
kaasavõtmine).

9/18/2019 1:36 PM

45

Ei käinud söömas.

9/18/2019 1:31 PM

46

Jääb arusaamatuks finiši pandisüsteem, kui samal ajal kasutati massiliselt ühekordseid topse
vahefinišites

9/18/2019 1:25 PM

47

panditops on hea mõte, aga kui raha parasjagu taskus pole...?

9/18/2019 1:10 PM

48

Kahjuks ei käinudki söögialas ja see kogemus puudub. Tean, et lapsed ei saanud jooki, sest ei
olnud sularaha ega oma topsi. Aga muidu on see eesrindlik mõte keskkonnahoiu sesisukohast.

9/18/2019 1:10 PM

49

Natuke tülikas, aga mõte on aus. Ei pannud algselt toidualas üldse tähele, et juua sai vaid ühest
nurgast, sestap jäi jook üldse võtmata.

9/18/2019 1:08 PM

50

Ei ole taskus seda paari münti, idee hea, kuid teostus võiks kuidagi teisiti olla.

9/18/2019 1:00 PM

51

ei kasutanud. Kuid ei ole kindel kas sellel üritusel need panditopsid maailma palju paremaks
muudavad

9/18/2019 12:51 PM

52

Idee on ju hea, aga mulle tundus, et enamik inimesi ei võtnud porisele rajale kaheeurost münti
kaasa. Nii palju kui mina nägin, siis enamik inimesi einestas ilma joogita.

9/18/2019 12:47 PM

53

ei kasutanud

9/18/2019 12:44 PM

54

Hea mõte!

9/18/2019 12:41 PM

55

panditops on hea mõte, aga muud nõud (supikauss ja lusikas) vähendasid hea mõtte mõju.
Sammuti ei sorteeritud olme ja bio jäätmeid.

9/18/2019 12:39 PM
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56

Lõpuks ometi! Mulle meeldib see eeskuju, mida võistlussari pakub (kilekottide vähendamine,
joogitopsid jms).

9/18/2019 12:39 PM

57

Vist ei töötanud hästi. Loodussäästlikkus on aktuaalne teema, spordirahvas ausameelne. Arvan, et
võiks kaaluda paremaid variante. Näiteks, müüa juba varemalt kogu toidunõude komplekte.

9/18/2019 12:29 PM

58

See variant töötab hästi festivalidel, küll aga ei ole see parim lahendus maratonile.

9/18/2019 12:29 PM

59

ei kasutanud, aga idee on hea

9/18/2019 12:25 PM

60

See pole koht,kus näidata sel moel loodussäästlikkust.Kui saabud poolsurnult rajalt,siis pead
marssima oma pakkidega topsi otsima,kusagilt kotisügavusest raha otsima jne. Enamus inimesi
minu ümbruses toitlustusalas ei joonudki midagi. See oli tülikas.

9/18/2019 12:22 PM

61

võtsin oma topsi kaasa

9/18/2019 12:19 PM

62

Kiitu väärt mõte.

9/18/2019 12:18 PM

63

Võib ka nii

9/18/2019 12:16 PM

64

Seekord ei söönud peale võistlust toidualas, aga selline algatus vägagi tervitatav. Võib olla võiks
teeninduspunktides kasutada ainult papist topse (mõnes punktis oli, mõnes punktis olid ka
plastikust topsid).

9/18/2019 12:09 PM

65

Toidualasse ei jõudnud

9/18/2019 12:06 PM

66

ei läinud toidualasse, kuna mulle ei olnud pandud toidutalongi ümbrikusse! olen käinud u kümme
aastat kõikidel üritustel (kuubik ja neliküritus), kuid see aasta oli esimene kord, kui seda seal sees
polnud! võimatu, et ise kaotasin selle ära... sellest oli kahju

9/18/2019 11:58 AM

67

Soe jook sellise ilmaga peaks olema tagatud igal juhul. Ei saa aru pandi mõttest? Kuhu need
topsid siis kaoksid?

9/18/2019 11:51 AM

68

Jama!

9/18/2019 11:43 AM

69

Tundub et toimis

9/18/2019 11:41 AM

70

See asi ei ole minu arust hea lahendus. Tavaliselt kasutatakse ühte topsi ja see visatakse ära
prügikasti. Sageli pole raha kaasas.

9/18/2019 11:34 AM

71

ei ole hea mõte...Kasutasin oma koera kaussi (laenasin maratoniks) ja emaileeritud kruus oli
kaasas ;-)

9/18/2019 11:18 AM

72

ei toimi, ma ei kanna raha kaasas ja plastik topsi saab alati asendada paber/papp topsiga.

9/18/2019 11:18 AM

73

Kasutasin oma topsi aga õige tee!

9/18/2019 11:07 AM

74

Täitmiseks polnud vist aega, pidi mitu topsi tühjaks jooma.

9/18/2019 10:54 AM

75

Lihtsalt ei jõudnud sööma, kuna rattapesus läks nii kaua aega.

9/18/2019 10:52 AM

76

Hoiame Eesti loodust. Õige suund keskkonna hoidmisel ja inimeste keskkonnateadlikkuse
tõstmisel.

9/18/2019 10:50 AM

77

Raha peab ette varuma, aga samas roheline mõtlemine

9/18/2019 10:39 AM

78

Polnud raha kaasas... Palun kasutage pabertopse järgmisel aastal!!

9/18/2019 3:31 AM

79

Ei oska seda kommenteerida.

9/18/2019 3:25 AM

80

Harjumine võtab veidi aega.

9/18/2019 2:28 AM

81

Ei külastanud

9/18/2019 2:23 AM

82

Tülikas meeles pidada, et pandiraha kaasa võtta

9/18/2019 2:23 AM

83

Ei teadnud/näinud midagi panditopsist

9/18/2019 2:22 AM

84

Kas on ikka vaja? Sisse harjumise asi, pigem poolt. Kui raha kaasa pole, siis jääb tops
laenutamata. Mul oli oma joogipudel.

9/18/2019 2:09 AM

85

Ei leidnud toiduala üles või oli keeruline sinna jõuda. Tean umbes kus see oli aga läbi takistuste ja
pärast 89km ei jaksanud sinna minna. Võibolla saaks toidu kätte anda finishis vms?

9/18/2019 2:08 AM

86

Ei kasutanud ega võtnud ka ise kaasa. Sellisel võistlusel ei ole jaksu oma asju, sh raha, kaasa
võtta ja nende asjadega eraldi peale võistlust tegeleda. Tahaks lihtsalt puhata, süûa ja juua.

9/18/2019 1:57 AM
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87

Teostav

9/18/2019 1:53 AM

88

Hea variant.

9/18/2019 1:52 AM

89

See on tee õiges suunas.

9/18/2019 1:37 AM

90

Tahab harjumist

9/18/2019 1:31 AM

91

Toidujagajad olid seekord loiud. Vähemalt need paar ,kust sai võetud. Kaneeli kuklit pidi otsima
mujalt ja leivast olid vaid kannikad.

9/18/2019 1:22 AM

92

Võiks ollamingi võimalus pangakaartiga panfitopsi osta juhul kui sularaha maha jääb.

9/18/2019 1:22 AM

93

Ei kasutanud

9/18/2019 12:58 AM

94

ei kasutanud. Säästlik on see variant kindlasti. Loodetavasti ei pea millalgi suppi oma katelokiga
nõudma tulema :)

9/18/2019 12:58 AM

95

veidi ootamatu uuendus.infokirjas mainiti ,seepärast olid ka eurod kaasas.muidu igati tervitatav
lahendus

9/18/2019 12:57 AM

96

Kuna pidin tagasi Otepääle sõitma, siis ei läinud sööma - keha oleks mahajahtunud.

9/18/2019 12:50 AM

97

Mõistlik.

9/18/2019 12:49 AM

98

Hea algatus, aga 2.- eur tundub kallis, vōiks olla 1.- või papptopsid

9/18/2019 12:48 AM

99

Kahjuks puudus minul info selle kohta ja võib-olla selle pärast ei saanud ka sooja teed.

9/18/2019 12:48 AM

100

Ei käinud söömas

9/18/2019 12:39 AM

101

Kuna ilm oli päris jahe siis ei jäänud sööma ootama vaid soov oli sooja sauna ja puhtaks.

9/18/2019 12:39 AM

102

kuuma teed rattapudelisse ikka ei võta, peaks olema topsiga pakutav

9/18/2019 12:34 AM

103

Plast, mis on ikkagi toodetud fossilsetest kütustest, seega ei ole suur samm edasi.

9/18/2019 12:28 AM

104

Ei söönud ega joonud .

9/18/2019 12:25 AM

105

nii külm oli et ei jäänud sööma

9/18/2019 12:25 AM

106

sellise ilmaga kuhu paigutada raha et panti lunastada

9/18/2019 12:25 AM

107

Pärast rasket võistluspäeva oleks pidanud ikka sooja teed koha pealt topsist saama. Ei hakanud
enam tagasi minema topsi otsima.

9/18/2019 12:22 AM

108

Ei kasutanud, sest ei käinud toidupunktis vaid läksin otse koju aga mõistlik loodust säästa

9/18/2019 12:08 AM

109

Ei läinud üldse sööma. Sõit venis oodatust pikemaks, lapsed ootasid hotellis.

9/18/2019 12:04 AM

110

Ei kasutanud, raha jäi parklasse autosse, jäigi tänu sellel jook võtmata

9/17/2019 11:59 PM

111

Isegi ei näinud neid..

9/17/2019 11:57 PM

112

ei oska vastata - ei käinud söömas

9/17/2019 11:44 PM

113

Täielik üllatus, supisabas vahi nagu töll, juua ei saa. Kerja sente , et topsi saada. Pange see raha
juba stardimaksu sisse.

9/17/2019 11:23 PM

114

See oli ootamatu ja tee jäi joomata, kuigi oleks tahtnud.

9/17/2019 11:18 PM

115

See süsteem on veel natuke segane, aga suund õige.

9/17/2019 11:17 PM

116

Ei käinud ka söömas.

9/17/2019 11:09 PM

117

ei saanud hästi aru, mis selle panditopsiga teha sai.

9/17/2019 11:01 PM

118

Keegi ei küsinud mingit panti? Joomiseks olid oma topsid

9/17/2019 10:58 PM

119

ülihea mõte, kuigi ise unustasin 2€ kaasa võtta.

9/17/2019 10:58 PM

120

Ei käinud toidualas

9/17/2019 10:51 PM

121

Info oli täiesti ebapiisav. Alles toidualas sain teada, et ilma oma topsita juua ei saagi. Jäin janusse.

9/17/2019 10:41 PM

122

Pole koht kust peaks kokkuhoidma.

9/17/2019 10:36 PM

123

Kasutasime enda sööginõusid

9/17/2019 10:34 PM
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124

Oli segane ja isiklikult polnud ka raha kaasas.

9/17/2019 10:33 PM

125

Kust ma selle topsi võtma oleks pidanud!!! Seega juuua toidualas lõpus ei saanud.

9/17/2019 10:33 PM

126

Ei käinud söömas, kuna külm hakkas, ja kahjuks soojad riided autos õ

9/17/2019 10:27 PM

127

Ei kasutanud

9/17/2019 10:24 PM

128

Kahju oli näha, et vähestel olid oma nõud kaasas, loodan, et aastatega see muutub.

9/17/2019 10:24 PM

129

tulla maratoni sõitma ja kanda münti taskus. Lolluse tippsaavutus!

9/17/2019 10:21 PM

130

Väga õige suund kuhu liikuda.

9/17/2019 10:13 PM

131

Kas võiks korraldaja tasuda pandi eest või leida selleks sponsor ning paarist vabatahtlikust peaks
piisama, kes tuletaks vajadusel meelde, et topsiga toidualalt ei lahkutaks. MIstahes summa
pandiks läheb meelest ja lihtsam on toidualas joogist loobuda.

9/17/2019 10:08 PM

132

ise ei kasutanud

9/17/2019 10:05 PM

133

Ei käinud toidualas

9/17/2019 10:02 PM

134

Ei kasutanud seda võimalust.

9/17/2019 9:54 PM

135

põhimõtteliselt oli ok. lihtsalt hea et püsis meeles stardis endale ka raha kaasa võtta.

9/17/2019 9:53 PM

136

Ei käinud toidualas

9/17/2019 9:49 PM

137

Ei saa hinnata kuna söömas ei käinud.

9/17/2019 9:48 PM

138

Nõme, üldse ei meeldinud - pseodoteema minu meelest.

9/17/2019 9:45 PM

139

ei tundnud joogi vajadust

9/17/2019 9:42 PM

140

Ei pannud seda ala tähele ja pandiraha leidmine finišis keeruline

9/17/2019 9:41 PM

141

Natuke kehva oli leida sularaha.

9/17/2019 9:29 PM

142

üks tops on liiga vähe, supikauss jne idee on hea, arendage edasi

9/17/2019 9:23 PM

143

Ei suutnud sööma minna, olin läbi külmunud

9/17/2019 9:22 PM

144

Raha pold.

9/17/2019 9:22 PM

145

Õige valik

9/17/2019 9:22 PM

146

Jõudsin juba osa toitu ära süüa, kui tuli meelde, et on panditopsivõimalus. Millegipärast seda
sööma minnes ei märganud ja pärast söömist pidi otsima. Esialgu ei tundu efektiivne.

9/17/2019 9:22 PM

147

Ei olnud mahti sööma jääda aga tunnustan mõtet.

9/17/2019 9:20 PM

148

Mõistlik, aga ei kasutanud.

9/17/2019 9:14 PM

149

EI viibinud toidualas

9/17/2019 9:13 PM

150

topsiku kaasa pakkimine ei olnud mugav, sularaha ei pruugi ka kaasas olla

9/17/2019 9:11 PM

151

ei pannud seda isegi tähele

9/17/2019 9:10 PM

152

немного неудобно, знал что теперь с залогом, но деньги ссобой не брал, ничего против не
имею

9/17/2019 9:09 PM

153

Kuna ei käinud söömas, hinne positiivne

9/17/2019 9:07 PM

154

ei tea, et selline võimalus oli ja isegi seda ei tea, millega täpsemalt tegu.

9/17/2019 9:07 PM

155

Rahul

9/17/2019 9:04 PM

156

Lugesin pügusalt enne starti materjale, kuid ega ikka aru ei saanud milleks

9/17/2019 9:00 PM

157

Külm oli ei jõudnud sööma

9/17/2019 9:00 PM

158

Tundus kummaline

9/17/2019 8:59 PM

159

Mõte on väga hea, kuigi ise ei kasutanud. Jõin oma pudelist!

9/17/2019 8:58 PM

160

Tee/morss jäi joomata

9/17/2019 8:57 PM
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161

ei kasutanud kuna sõit oli ajaliselt pikk üle 7h ja poleks muidu normaalselt Elvast-Otepääle
jõudnud, niigi vist viimasele bussile jõudsin

9/17/2019 8:53 PM

162

Kõik õige

9/17/2019 8:52 PM

163

Mujal oli topse rohkem, kui muda.

9/17/2019 8:51 PM

164

ei käinud söömas

9/17/2019 8:50 PM

165

Pole môistlik

9/17/2019 8:49 PM

166

Ei käinud seekord söömas ja ei oska hinnata.

9/17/2019 8:45 PM

167

Osavõtutasu sees võiks ikka olla biolagunevad topsid. Isiklikult ei kanna raha sõidu ajal kaasas,
veel vähem oma toidunõusid. Lolliks ka ei maksa minna selle keskkonnateemaga.

9/17/2019 8:45 PM

168

Vajalik!

9/17/2019 8:45 PM

169

Polnud probleemi.

9/17/2019 8:38 PM

170

Ei kasutnaud toiduala, kuna olin läbi märg siis eelistasin minna riideid vahetama ja ära sõita.

9/17/2019 8:36 PM

171

Ei saanud üldse aru mis panditupsid, kus mis? Olid ainult tavaliselt plastiktposid mis läksid
prügikasti. Polnid siiski loodussäästlik.

9/17/2019 8:35 PM

172

Ei kasutanud panditopse

9/17/2019 8:35 PM

173

kuna ei kasutanud siis ei oska hnnangut anda

9/17/2019 8:33 PM

174

ei meeldi see lahendus

9/17/2019 8:32 PM

175

Sellise ilmaga eksperimedid ei tööta, liiga palju muud "segavat". tegelikult oli kõigil külm ja lihtsalt
ei jõua sebida nende eurodega

9/17/2019 8:30 PM

176

ei käinud sööma

9/17/2019 8:29 PM

177

Mul oli oma tops kaasas.Eks ta võõras oli, selline lähenemine.

9/17/2019 8:28 PM

178

Saab paremini

9/17/2019 8:27 PM

179

Ei käinud üldse söömas, ei oska hinnata.

9/17/2019 8:27 PM

180

Võiks papptopsid kasutusele võtta, mis uuesti ringlusse saab suunata.

9/17/2019 8:26 PM

181

Ei käinud söömas

9/17/2019 8:26 PM

182

Tervitatav, vôtsin kodust kaasa.

9/17/2019 8:22 PM

183

Väga hea mõte

9/17/2019 8:22 PM

184

Lugesin küll infot aga võistluspäeval oli ununenud, väga morjendas et juua ei saanud.

9/17/2019 8:20 PM

185

Õige suhtumine!

9/17/2019 8:18 PM

186

Ei kasutanud, sest ei ole harjunud 2 eurost kaasas kandma. Vähemalt esialgu rahulolematu joogid jäävad joomata.

9/17/2019 8:11 PM
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6

3.92%

32

7

5.39%

44

8

9.44%

77

9

9.68%

79

10

21.81%

178

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

Pakkujate hinnad võiks siiski erineda nende veebipoe hindadest, aga see pole ilmselgelt
korraldaja ülesanne.

9/23/2019 2:19 PM

2

Sain vajalikud asjad vihmaks.

9/21/2019 3:10 PM

3

Pakutu oli tagasihoidlik

9/20/2019 2:24 PM

4

Tegin kolm vajalikku ostu, arvestades ilmaolusid.

9/20/2019 1:41 PM

5

Tore üritus.

9/20/2019 12:16 PM

6

Asi toimis nagu ikka. Huvitav leid: kui liuväja ühel küljel küsisid müüjad spordigeeli ja -batooni eest
üle 1.50 euro ja isegi 2 eurot, siis teisel küljel müüdi täpselt sama kaupa 1 euro eest! Korraldaja ei
saa muidugi müüjatele hinda ette kirjutada, aga olen tasapisi aru saanud, et mõttekam on sama
kaup osta mujalt poest, tuleb odavam. Aga nagu kena erand nüüd näitas: mõni kaupmees võib ka
laadal väga head hinda pakkuda.

9/20/2019 2:22 AM

7

Suurepärase

9/19/2019 9:54 PM

8

Väga kena oli. Lepatriinu hääl oli ainult natuke vali pasta söömise ajal :-)

9/19/2019 12:37 PM

9

Mannetu. Rattapakkujaid ainult 1 ja seegi pakkus 9999€ rattaid. Tavakasutajale ei midagi. Lootsin,
et rohkem pakkujaid koos ja saab cyclocrossikat vaadata võrrelda ja osta. Nüüd peab ikka Tartust
Tallinna sõitma. Ainuke korraliku valjapanekuga oli Moomoo. Oli näha, et nad on tõsiselt
panustanud.

9/19/2019 12:35 PM

10

Mingeid uuendusi ongi raske esile tuua, kes miskit vajas sellega sealt leidis

9/18/2019 10:46 PM

11

kallis

9/18/2019 9:56 PM

12

tublid

9/18/2019 9:12 PM

13

Tundus natuke hõredavõitu olema. Müügibokse oli kesiselt (otsisin pikkade näppudega kindaid,
aga ei leidnud sobivaid)

9/18/2019 8:56 PM

14

Aasta aastalt jääb nagu lahjemaks, vähe kauplejaid... Vanasti sai ka numbrite väljastamisel mingi
koti või vihmavarju, nüüd aga....

9/18/2019 7:49 PM

15

ei oska öelda ei käinud

9/18/2019 7:32 PM

16

vähe kauplejaid

9/18/2019 7:15 PM

17

Pasta-party võiks kauem kesta, näiteks 19-ni, laada lõpuni!

9/18/2019 5:01 PM

18

Jäin sulgemisajale ja täit ülevaadet ei saanudki. Toetan korraldust

9/18/2019 3:52 PM

19

Vastavalt ilmaennustusele oleks võinud rohkem kilejopesid olla tagavaraks, jalakatteid jne. Oleks
veel ostnud ehk. :)

9/18/2019 2:37 PM

20

Kuidagi vähe oli seal väljapanekuid

9/18/2019 1:41 PM

21

Ei käinud laadal.

9/18/2019 1:31 PM

22

mõnus olemine. meelelahutust ja tegevust oli kõigile.

9/18/2019 1:22 PM

23

Vähe kaupmehi.

9/18/2019 1:15 PM

24

Hea kaup ja raha kulus kõvasti, aga asi oli seda väärt, nii et ikka ka sellega rahul!

9/18/2019 1:10 PM

25

kauplejaid oli vähem, kui eelmistel aastatel. Muidu väga asjalik.

9/18/2019 12:56 PM
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26

Hinnad ei olnud nii head, ostsin omale prillid kõrvalt sportlandist.

9/18/2019 12:52 PM

27

muusikalise etteaste laulukära sega rahulikult rattariideid ja spordi toidulisandeid ostmast ja nõu
pidamast

9/18/2019 12:44 PM

28

Laadale võiks rohkem avalikku reklaami teha, maratonist osavõtjatest ebaoluline osa tuleb
viimasel hetkel midagi suuremat (ratast, riideid) ostma. Ilmselt ongi seetõttu laat justkui pisut
lahjemaks jäänud. Samas alustavale tervisesportlasele oleks laadal hea võimalus valikuid teha,
pädevat infot saada kui olulisemad müüjad kõik koos.

9/18/2019 12:29 PM

29

Tore, et see toimub, aga ise ei osalenud

9/18/2019 12:19 PM

30

Käisin, nägin ,ostlesin!

9/18/2019 12:18 PM

31

Hea võimalus saada kiirelt stardimaterjal kätte

9/18/2019 12:05 PM

32

Kauplejaid on aastatega järjest vähemaks jäänud.

9/18/2019 11:47 AM

33

Väike valik.

9/18/2019 11:43 AM

34

Kuidagi kesine ja karjuv/laulev näitsik laval minu meelest täiesti mõttetu.

9/18/2019 11:31 AM

35

Testirada oli hea mõte!

9/18/2019 11:07 AM

36

Kuna laat on Lõunakeskuses, siis jäävad Lõunakeskuses esindatud müüjad laadast kõrvale.

9/18/2019 10:52 AM

37

Sain osad asjad laadalt, aga väike nõuanne varjutas head maiku.

9/18/2019 10:39 AM

38

Alati tasemel.

9/18/2019 3:25 AM

39

Hommikul stardialas võiks olla üks suurema valikuga müügipunkt (sokid, kindad, kiivrid, kilekad
jne).

9/18/2019 2:09 AM

40

Käisin reedel. Ümbriku sain kenasti kätte. Ega midagi muud seal teha polnud. Parklapileti ostsin
ka. Proshop oli ainuke koht, kus sain tehnilist nõu.

9/18/2019 2:08 AM

41

Vaiksevõitu

9/18/2019 1:53 AM

42

Laadamelu oli super.

9/18/2019 1:52 AM

43

Võiks olla rohkem treeningpukke ja ratta müüjaid väljas

9/18/2019 1:22 AM

44

Sain sealt endale hädavajalikud kindad ja vihmakeebi

9/18/2019 1:20 AM

45

Rohkem firmasid.

9/18/2019 12:59 AM

46

Natuke lahjavõitu seekord. Aga hädapärase sai kätte.

9/18/2019 12:58 AM

47

tasemel,nagu iga aasta

9/18/2019 12:57 AM

48

Kuidagi hõre oli seal. Oleks võinud rohem kauplejaid või midagi sarnast olla

9/18/2019 12:44 AM

49

Tavalin, ei midagi erilist

9/18/2019 12:39 AM

50

Seekord ei jõudnud

9/18/2019 12:39 AM

51

Pasta oli maitsev, kuid liiga kallis.

9/18/2019 12:22 AM

52

Energiageelid olid väga hea hinnaga saaval, samuti soetasin spordijooki spordipudeliga ülihea
hinnaga. Võimalik oli rattariideid osta, rattaid testida, täitsa korralik laat.

9/18/2019 12:04 AM

53

otseselt laadast ei huvitunud. Põhiline oli stardinumbri ja parklapileti hankimine.

9/17/2019 11:44 PM

54

Olin tööl

9/17/2019 11:39 PM

55

Ei oska nõu anda aga kuidagi elavamaks teha.

9/17/2019 11:30 PM

56

pändi ajal heli liiga vali.

9/17/2019 11:27 PM

57

Ei midagi erilist

9/17/2019 11:18 PM

58

Rohkem kauplejaid

9/17/2019 11:04 PM

59

sai dokumendid kätte, bussipileti ja ports hea hinnaga geele ka!

9/17/2019 10:58 PM

60

Laat tundus minu jaoks suhteliselt kahvatuna,aga teenindus oli hea!

9/17/2019 10:51 PM

61

Laat ise oli natuke kokku kuivand, rohkem müüjaid voiks olla.

9/17/2019 10:33 PM
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62

Kõik vajalik olemas.

9/17/2019 10:24 PM

63

Korra käisin läbi numbri järel, aga pikemalt seal aega ei viitnud.

9/17/2019 10:24 PM

64

hea

9/17/2019 10:24 PM

65

Kahjuks ei jõudnud, oli pikk sõit koju tagasi. Ehk järgmisel korral?

9/17/2019 10:22 PM

66

kahjuks ei osalenud aga oli olnud hea

9/17/2019 10:05 PM

67

Tore, et toimub laat, aga sooviks näha rohkem ettevõtteid (rattapoode koos varustuse ja
ratastega).

9/17/2019 10:02 PM

68

sel korral jäi vahele.

9/17/2019 9:53 PM

69

Käisin lihtsalt numbri järgi, paari vidinat oli ka vaja, aga käisin kõrval Hawaii Expressis ostmas,
tundus liiga hõivatud olevat müüjatel, kuigi seal oli sama teema :)

9/17/2019 9:49 PM

70

Sain numbri, ostsin geele, kuulasin ühe loo laulja esituses

9/17/2019 9:37 PM

71

Kuidagi vähe müüjaid oli

9/17/2019 9:31 PM

72

Kesine, pidin kaupa mujalt ostma.

9/17/2019 9:30 PM

73

Natuke lage oli liuväli, rohkem osalejaid võiks olla

9/17/2019 9:25 PM

74

varustust oleks võinud enam olla

9/17/2019 9:23 PM

75

Vihmariietel oli hea minek

9/17/2019 9:22 PM

76

Mõned alati kohal kauplejad oli puudu. Ntx honepoweri pakkujad.

9/17/2019 9:22 PM

77

Ei midagi erilist

9/17/2019 9:17 PM

78

Nats lahja järel turgu polnud.

9/17/2019 9:14 PM

79

Maratonil osalejatele võiks parklas eraldi parkimisala eraldad. Nagu oli paar-kolm aastat tagasi

9/17/2019 9:14 PM

80

4 aastat tagasi oli palju parem!

9/17/2019 9:11 PM

81

sain seda mida tahtsin

9/17/2019 9:10 PM

82

Teenindus ok

9/17/2019 9:07 PM

83

Sai kõike mida vaja oli

9/17/2019 9:04 PM

84

Pastat vist enam polnud..

9/17/2019 9:00 PM

85

Ei tea

9/17/2019 8:59 PM

86

ei osalenud, aga arvan, et on väga kasulik!

9/17/2019 8:58 PM

87

Müüjaid võiks rohkem olla ja valik mitmekesisem. Kuidagi lahja on.

9/17/2019 8:57 PM

88

ei külastanud

9/17/2019 8:53 PM

89

Kesine

9/17/2019 8:53 PM

90

Mugav

9/17/2019 8:52 PM

91

Oleks oodanud rikkalikumat valikut. Näiteks vihmajakkide osas :)

9/17/2019 8:49 PM

92

Valik kahjuks kesine

9/17/2019 8:47 PM

93

Natu kesine, pasta oli hea

9/17/2019 8:46 PM

94

Eksponaate on jäänud väheseks. Ilmselt saaks seda turgutada odavama müügiplatsi hinnaga :)

9/17/2019 8:45 PM

95

Vaatasin korra ringi, kuid midagi huvitavat silma ei hakanud.

9/17/2019 8:45 PM

96

Kuidagi kesine oli

9/17/2019 8:44 PM

97

Kaubavalik ei anna laada mõõtu välja, näiteks ei pakutud rehve. Pasta party võiks kesta veidi
kauem, kasvõi 6-ni, et kaugemalt tulijad ka löögile pääseks

9/17/2019 8:39 PM

98

Sain kiiresti numbri kätte ja soodsad geelid ka :)

9/17/2019 8:38 PM

99

käsin ja ostsin veel mõned vajalikud asjad/riided sõidu jaoks.

9/17/2019 8:36 PM

100

Ok

9/17/2019 8:27 PM
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101

Sain seda mis vaja oli!

9/17/2019 8:26 PM

102

Väga uhke laat

9/17/2019 8:25 PM

103

Soodsaid pakkumisi ei leidnudki.

9/17/2019 8:25 PM

104

Kuidagi tagasihoidlik oli

9/17/2019 8:22 PM

105

Kuidagi hõre tundus nii suurel maa-alal, samuti oli kaubavalik väike ("juba kõik otsas" öeldi mulle)

9/17/2019 8:21 PM

106

Muusika oli liiga vali.

9/17/2019 8:20 PM

107

Ei oska kommenteerid ,kuna ei osalenud.

9/17/2019 8:20 PM
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#

KOMMENTAAR

DATE

1

Huvitav kujundus, kuid siiski veidi ilmetu. Maitse asi. Ei midagi hullu, kuid ei midagi väga erilist
kah.

9/24/2019 12:00 PM

2

Mulle meeldib, kui mälestuseks jääb medal, sest kõik ei saa ju kunagi etteotsa :)

9/22/2019 10:51 PM

3

Lähevad järjest suuremaks.

9/20/2019 1:41 PM

4

Väga ilusad medalid

9/20/2019 12:16 PM

5

Väga ilusad olid seekord

9/20/2019 6:06 AM

6

Ilus suur medal. Ilmselt saaks veel ilusama, aga ei oska hooga midagi täpsemalt välja pakkuda.
Märkasin, et kõige lühemat distantsi polnud medalil kirjas - kas nemad jäid ilma?

9/20/2019 2:22 AM

7

Ilusad

9/20/2019 2:07 AM

8

Väga ilusad on. ❤

9/19/2019 9:54 PM

9

ilus disain

9/19/2019 12:37 PM

10

Väga laheda disainiga olid sel aastal!

9/19/2019 11:38 AM

11

Mulle meeldib väga nüüd on puudu vaid jooksu medal

9/18/2019 10:46 PM

12

Ilus, liiga suur

9/18/2019 9:46 PM

13

Väga kihvtid

9/18/2019 9:35 PM

14

olid omapärased

9/18/2019 9:12 PM

15

Väga ilus.

9/18/2019 9:07 PM

16

Kuna olin nagunii minemas, siis meedias kajastatule erilist tähelepane ei pööranud.

9/18/2019 8:56 PM

17

kõige ilusamad medalid

9/18/2019 8:27 PM

18

ilus

9/18/2019 7:32 PM

19

uudne

9/18/2019 7:15 PM

20

Uhke mälestus

9/18/2019 7:14 PM

21

Usun, et nende medalite tellimise raha eest saaks midagi toredamat korraldada.

9/18/2019 6:46 PM

22

Medalid on ilusad, aga võiksid väiksemad olla..

9/18/2019 5:01 PM

23

Ilus nagu alati

9/18/2019 4:49 PM

24

Uus kujundus oli meeldiv üllatus.

9/18/2019 4:38 PM

25

Aga on neid üldse vaja?

9/18/2019 2:46 PM

26

Kôige ilusam

9/18/2019 2:38 PM

27

Väga ilusad medalid!

9/18/2019 2:37 PM

28

väga ilus

9/18/2019 1:55 PM

29

Medal on mõtetu raiskamine. Tegemist on masstoodanguga mis on suhteliselt kallis, sest sisaldab
palju metalli. Selle asemel võiks olla korraliku kvaliteediga digifoto finišist.

9/18/2019 1:36 PM

30

Ilusad.

9/18/2019 1:31 PM

31

ilus suur medal

9/18/2019 1:22 PM

32

Väga ilusad olid.

9/18/2019 1:10 PM

33

Ilusad!

9/18/2019 1:10 PM

34

Väga ilusad on sel aastal!

9/18/2019 1:09 PM

35

Selleaastased medalid on väga ilusad.

9/18/2019 1:08 PM
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36

Ilus medal

9/18/2019 1:05 PM

37

Ilus medal,talvine ja suvine medal võiks erinevad olla.

9/18/2019 12:52 PM

38

Väga ilus. Võimalus medal saada oli lõous üks motivaatoreid.

9/18/2019 12:41 PM

39

Tegelikult ei ole need kandilised medalid üldse ilusad.

9/18/2019 12:22 PM

40

Väga lahe, mulle meeldib.

9/18/2019 12:18 PM

41

Äge medal

9/18/2019 12:16 PM

42

minumeelest kõige ilusam medal(on neid kogunenud 14)

9/18/2019 12:02 PM

43

ilusad

9/18/2019 11:54 AM

44

Tegelikult ei pea neid üldse oluliseks. Kodu juba mattub nende alla. Just siin oleks ruumi
roheliseks mõtlemiseks.

9/18/2019 11:51 AM

45

Midagi täitsa uut ja erilist selliselt kui terve rattamaraton.

9/18/2019 11:20 AM

46

Ilusad ikka

9/18/2019 11:07 AM

47

Pikk ja lühike distants võiksid erinevad olla.

9/18/2019 10:54 AM

48

Väga ilusad medalid olid

9/18/2019 10:39 AM

49

Tore meene, kuid vajalikkus on kaheldav. Parem investeerige see raha mõne muu üritusega
seotud tegevuse peale.

9/18/2019 3:31 AM

50

Väga ilus medal, aitäh!

9/18/2019 3:30 AM

51

Ilus medal!

9/18/2019 3:25 AM

52

Väga soliitsed

9/18/2019 2:57 AM

53

Vinged

9/18/2019 2:48 AM

54

Võiks olla distantsile vastav tähistus medalil.Kui medalil on mitu distantsi siis on aastaid hiljem
raske meenutada milline distants siis läbitud sai.

9/18/2019 2:33 AM

55

Superilusad!

9/18/2019 2:28 AM

56

Medal on ilus. Arvatavasti leiavad paljudel need tee mingil ajal ikka prügisse.

9/18/2019 2:09 AM

57

Hea tunne on medal kaela saada aga hiljem pärast paari pilti läheb ta riiulile. Võibolla on võimalus
anda need korduv kasutusse? Et sulatate üles ja kasutate uuesti. Või on medali asemel märk
rinda - seda saaks kanda spordiriiete peal ehtena... vms

9/18/2019 2:08 AM

58

Miskipärast on pael väga porine ja puhtaks ei lähe. :)))

9/18/2019 1:57 AM

59

Uhked

9/18/2019 1:53 AM

60

Kõik oli arusaadav.

9/18/2019 1:52 AM

61

Natuke kolakas

9/18/2019 1:43 AM

62

Tõesti väga kena medal

9/18/2019 1:37 AM

63

Imelised!

9/18/2019 1:26 AM

64

Väga kenad

9/18/2019 1:22 AM

65

Minu esimene :)))

9/18/2019 1:20 AM

66

Medalid võiks olla nimelised ja võidu või lõpetamis kohaga märgitud .

9/18/2019 1:16 AM

67

Kift!

9/18/2019 12:49 AM

68

Üli ilusad ja korralikd

9/18/2019 12:44 AM

69

Medal võiks väiksem olla, aga ilusad on ikka.

9/18/2019 12:39 AM

70

Meeldib, soovitus mõelge veel lennukamalt.

9/18/2019 12:39 AM

71

medal ei huvita, sõiduemotsioon on tähtis

9/18/2019 12:36 AM

72

Täpselt samad mis rattarallil

9/18/2019 12:33 AM
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73

ilus medal aga võiks erinev olla 40km omast

9/18/2019 12:25 AM

74

liiga lihtne ja ühenäoline peaks olema temaatiline

9/18/2019 12:25 AM

75

väärikalt kaalukas

9/18/2019 12:13 AM

76

super kujundus ja üldse vahva kui mälestuseks saab midagi kaela...teised maratonid võiksid
eeskuju võtta

9/18/2019 12:05 AM

77

Väga ägeda lainelise disainiga medal, mulle hullult meeldib!

9/18/2019 12:04 AM

78

Selles oma võlu, et samad ja number muutub

9/17/2019 11:59 PM

79

medali metallosa võiks proportsioonilt väiksem olla , muidu medali kontseptsioon super

9/17/2019 11:44 PM

80

Medal oli natukene kriimuline aga üldiselt väga ilus

9/17/2019 11:39 PM

81

SUUR JA ILUS

9/17/2019 11:39 PM

82

Voimas

9/17/2019 11:18 PM

83

Läbi aastate parimad

9/17/2019 11:17 PM

84

Ei ole vaja nii palju raha alla panna selle tarvis. Piisaks väiksemast keskkonnasõbralikust
materjalist (puust?) medalist.

9/17/2019 11:16 PM

85

Vägev! Lubati ka mingisugust hõbemedalit, kuna olen osalenud juba nii mõnigi kord rattamaratonil

9/17/2019 11:06 PM

86

Väg ilus disain

9/17/2019 11:04 PM

87

Eraldi medalid võiksid olla erinevatel distantsidel

9/17/2019 11:04 PM

88

super ilusad

9/17/2019 11:01 PM

89

Medal on medal, päris kena ja raske

9/17/2019 10:58 PM

90

ilusad

9/17/2019 10:58 PM

91

Ilus medal ning hea kunagi meenutada!

9/17/2019 10:51 PM

92

Väga äge medal sel aastal

9/17/2019 10:46 PM

93

Super ilusad ja sellise katsumuse väärilised!

9/17/2019 10:36 PM

94

Pange täiega

9/17/2019 10:25 PM

95

Super. Väga ilusad. Disain kena

9/17/2019 10:24 PM

96

ilus

9/17/2019 10:24 PM

97

Meeldib, lahe disain, lahedalt kandiline ja laines.

9/17/2019 10:22 PM

98

tipptase.

9/17/2019 10:21 PM

99

Võiks olla väiksemad.

9/17/2019 10:10 PM

100

Väga ilus

9/17/2019 10:05 PM

101

ilus ja suur medal! Kahju, et paljud loobusid ja medalid jäid üle.

9/17/2019 10:05 PM

102

Liiga kolakas

9/17/2019 9:58 PM

103

Väga ilus medal.

9/17/2019 9:53 PM

104

Finišis oli üllastus, et nn kuldmedalil oli peal 89/40. Järgmisel üritusel võiks olla 89 kuldne, 40
hõbedane ja 21 pronks.

9/17/2019 9:48 PM

105

Omamoodi, aga kas võiks olla auhinnad praktilisemad? Medal on tore küll, aga seda vaatad korra
ja paned ära ja rohkem kunagi ei vaata. Taskunuga, bleed, mis iganes teie logoga oleks lahe ja
praktiline!

9/17/2019 9:48 PM

106

Kui kuskilt kokkuhoidu teha või loodust/ressursse hoida, siia just nende medalitega, et kas
väiksemad või üldse mitte - nende asemel jätke joogipudelid TP-des!

9/17/2019 9:45 PM

107

Väga ilus medal ..ja olen uhke et suutsin lõpetada.

9/17/2019 9:44 PM

108

kandiline kujuvorm päris lahe

9/17/2019 9:42 PM

109

Mul pole neid enam üldse vaja.

9/17/2019 9:39 PM
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110

Ei pea oluliseks

9/17/2019 9:33 PM

111

Väga ilus medal, naisele ka meeldis

9/17/2019 9:25 PM

112

nagu mu täditütar ütles, et ainuüksi nende pärast tasus sõit ära

9/17/2019 9:23 PM

113

Medal kadus finiši telgis, kahju

9/17/2019 9:22 PM

114

Väga huvitav uus disain

9/17/2019 9:22 PM

115

Täitsa kena

9/17/2019 9:22 PM

116

ilusad omapärased

9/17/2019 9:21 PM

117

Kindlasti uhkeim rahvaspordimedal

9/17/2019 9:20 PM

118

Väga ilusa disainiga

9/17/2019 9:19 PM

119

Ilus.

9/17/2019 9:14 PM

120

Super-Luks!!!

9/17/2019 9:14 PM

121

Väga ilusad - ületasid minu ootusi.

9/17/2019 9:13 PM

122

Ilusad:)

9/17/2019 9:11 PM

123

super

9/17/2019 9:10 PM

124

если и в следующем году будут такие красивые медали, 100% пойду на все 6 этапов !!! :)

9/17/2019 9:09 PM

125

Väga ilusad :)

9/17/2019 9:07 PM

126

Ilus medal

9/17/2019 9:07 PM

127

Sel aastal olid väga ilusad medalid!

9/17/2019 9:05 PM

128

Väga ilus ja väga meeldib.

9/17/2019 9:05 PM

129

ilus nagu ikka

9/17/2019 9:04 PM

130

Väga cool

9/17/2019 9:04 PM

131

Polnud lisateenusena võimalik graveerimist tellida

9/17/2019 9:00 PM

132

Liiga suur äkki? Aga uhke muidugi!

9/17/2019 9:00 PM

133

Väga vinged

9/17/2019 9:00 PM

134

Ok

9/17/2019 8:59 PM

135

Kaalukas, nagu ka üritus ise!

9/17/2019 8:58 PM

136

väga ilus medal!

9/17/2019 8:57 PM

137

Ülikõva medal

9/17/2019 8:56 PM

138

Väga ilusad!

9/17/2019 8:55 PM

139

Ilus

9/17/2019 8:52 PM

140

Üks ilusamaid medaleid

9/17/2019 8:48 PM

141

Ilusaimad, mis eal saanud

9/17/2019 8:47 PM

142

Eraldi distantsidele eraldi medal

9/17/2019 8:46 PM

143

Ei pea olema nii suured. Võib ka väiksem olla.

9/17/2019 8:45 PM

144

Ägedad !

9/17/2019 8:45 PM

145

Võiksid väiksemad olla!

9/17/2019 8:42 PM

146

Ägedad!

9/17/2019 8:38 PM

147

meldal oli ilus

9/17/2019 8:36 PM

148

Pikal rajal oma medal

9/17/2019 8:36 PM

149

Leidke taaskasutusmaterjal ka medalitele!

9/17/2019 8:35 PM

150

väga ilusad ja uhked medalid

9/17/2019 8:33 PM
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151

Ägedad

9/17/2019 8:32 PM

152

Ilusad!

9/17/2019 8:30 PM

153

Disain ei ole kõige meelepärasem

9/17/2019 8:28 PM

154

Ok

9/17/2019 8:27 PM

155

Täitsa ilusad aga võiksid kullast olla ;)

9/17/2019 8:27 PM

156

Ilus, väga meeldib!!!

9/17/2019 8:26 PM

157

Minu esimene, tahan neid veel ;)

9/17/2019 8:25 PM

158

Jumal ilusad

9/17/2019 8:25 PM

159

Mulle meeldivad.

9/17/2019 8:25 PM

160

Esimene medal Tartu poolt, tänud ja väga kena Teine.

9/17/2019 8:25 PM

161

Ma ei oska sellega midagi teha ja tavaliselt jätan lihtsalt võtmata.

9/17/2019 8:25 PM

162

Super

9/17/2019 8:22 PM

163

Väga ilu meene

9/17/2019 8:22 PM

164

Hea disaineri töö. Tervitan!

9/17/2019 8:22 PM

165

Medali kvaliteet ja kujundus oli super

9/17/2019 8:19 PM

166

Liiga suur

9/17/2019 8:11 PM

167

Liiiga suur

9/17/2019 8:10 PM
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Q10 Kas rattamaratoni kvaliteet vastab osavõtutasule?10=vastab täiesti;
0=üldse ei vasta
Answered: 816

Skipped: 0
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9

16.42%

134

10

46.45%

379

TOTAL

816

#

KOMMENTAAR

DATE

1

voiks olla 25 eur /tuleks välja), + 30 liiga palju, tundub,?, sellep / samas rataste transport on
kulukas (autotransport, vedu,10? eur, 15 eur veole,

9/22/2019 1:02 AM

2

Kindlasti jääb rahvast tulemata, kuna tasu siiski üpris suur, eriti veel lõpu regamise voorudes.
Omaette nähtus, mis ju tõstab osalustasu veelgi on parkimise tasu! Ei tea ühtki WL maratoni, kus
parkimise eest tasu küsitakse.

9/20/2019 2:56 PM

3

Vastab.

9/20/2019 1:41 PM

4

Vastab küll kui õigel ajal registreerida.

9/20/2019 12:16 PM

5

Sellele küsimusele on raske ühest vastust anda, seepärast valisin kuldse keskmise: 5. Mina kui
sõitja arvan, et kindlasti võiks osavõtutasu olla odavam. Aga korraldaja on ju see, kes siin oma
otsuse langetab. Võib-olla võiks saadikutele hinnasoodustust teha? Või siis seaks täpsema korra,
et alates X korrast nii palju soodsam ja iga järgmine osaluskord toob hinna veelgi alla. Ah?

9/20/2019 2:22 AM

6

Harrastussportlasele võiks hind olla soodsam.

9/20/2019 2:07 AM

7

Mina olin väga rahul.

9/19/2019 9:54 PM

8

Kvaliteedil ei ole midagi viga, kuid tasu on paljude jaoks liiga kõrge.

9/19/2019 3:17 PM

9

Kui varakult tasuda, siis väga ok sellise suure töö ja raja kohta.

9/19/2019 12:37 PM

10

hind norm ja kvaliteet väga hea

9/18/2019 9:56 PM

11

Tegelikult ei tea mis kulud ja mured korraldusega on!

9/18/2019 9:46 PM

12

nuriseda võib alati

9/18/2019 8:27 PM

13

natuke kallis, ja vanusegrupi tulemust lühikestel distantsidel tahaks näha oma konole sisselogides

9/18/2019 7:32 PM

14

rohkem ei tahaks maksta

9/18/2019 7:15 PM

15

Mina olen ihnuskoi, alati on kallis

9/18/2019 7:14 PM

16

Pole midagi ette heita

9/18/2019 6:31 PM

17

Usun, et vastab, kuigi osaleja jaoks võiks see alati soodsam olla.

9/18/2019 4:38 PM

18

Kui vähendatakse pakutavaid teenuseid (joogipudelid, pakikotid jms), siis võiks ka hinda alla
korrigeerida

9/18/2019 3:54 PM

19

Bussid tazuta?

9/18/2019 2:53 PM

20

Muidugi vastab. Minu meelest on sellise suure ürituse kulud kah oluliselt suuremad kui pisikestel.

9/18/2019 1:31 PM

21

Hind võiks alati olla parem aga kvaliteet on ka väga kõrge.

9/18/2019 1:22 PM

22

Kindlasti, isegi soodustuseta oleks OK!

9/18/2019 1:10 PM

23

Minu jaoks on esimesevooru hind OK

9/18/2019 1:09 PM

24

Minu hinnangul on kõige soodsama vooru tasu (40 €) optimaalne. Hilisemad hinnad on suhteliselt
kõrged.

9/18/2019 1:08 PM

25

Pole ju tegelikest kuludest teadlik, aga osales tasu paneb siiski kaaluma osalemise üle.

9/18/2019 12:52 PM

26

Minule sobib.

9/18/2019 12:18 PM

27

Vist vastab

9/18/2019 12:16 PM

28

Kõik see mäsu 50€ eest- väga hästi saadud! Normaalne hind sellisel tasemel korralduse eest
oleks 80-100€. Siis ei peaks korraldaja igat senti peos läikima hõõruma, et mõnda olulist
edasiarendust ellu viia.

9/18/2019 11:07 AM

29

Saan aru, et kõik maksab, aga ootamatuste peale tuleb natuke rohkem panustada

9/18/2019 10:39 AM
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30

Usun küll. Kuigi viimase vooru hind on veidi krõbe. Võiks olla vastavalt 30;40;60

9/18/2019 3:25 AM

31

Kui oleks variant, et regades näit vähemalt 6 kuud enne yritust ja saad soodsamalt, siis kasutaks
seda

9/18/2019 2:40 AM

32

Alati võiks soodsam olla :)

9/18/2019 2:23 AM

33

Küllap vastab. Varem tuleb ära osta. Muidugi teie kulud on nii taustal, et ma ei näegi neid. Võiksite
küll ära põhjendada, kuhu kulud lähevad. Sponsorid on teil ju ka. Ideaalis - nii ekstreemse ürituse
puhul oleks võinud finishis tekk kaela ümber panna, medali asemel. Rohkem sooja igal pool. Aga
miks mitte unistada :)

9/18/2019 2:08 AM

34

Osavõtutasu on ikka väga kallis, peaegu kaalusin loobumist peale 10 aastat osalemisi. 40 km eest
40 € ehk iga km 1 €.. No see on ikkagi liiga palju!

9/18/2019 1:57 AM

35

Vastab

9/18/2019 1:53 AM

36

Mõistlik hind ja hea kvaliteet.

9/18/2019 1:52 AM

37

Varakult broneerides on täitsa OK. Vahetult ennem võistlust üsna krõbe aga eks ta peab nii olema.

9/18/2019 1:37 AM

38

Ma ei tea, jah... Ma olen 10 korda käinud ja tulen ka siis, kui on veel kallim.

9/18/2019 1:26 AM

39

absoluutselt

9/18/2019 1:20 AM

40

Lühikese, 40km, talutav. Kuivõrd hooajal on veel teistelgi üritustel starte, siis tuleb väljaminekuid
planeerida ja jaotada.

9/18/2019 1:07 AM

41

Osavõtutasu võiks alati madalam olla.

9/18/2019 12:50 AM

42

Oleneb ilmast

9/18/2019 12:48 AM

43

Üldjoontes jah, ei nori .

9/18/2019 12:39 AM

44

võrreldes parkimistasuga siis küll

9/18/2019 12:25 AM

45

osalemisvõimekus ja selle kasutamine osalejana on privileeg ja see on väärtustatud

9/18/2019 12:13 AM

46

Sain küll kingituseks, aga kui varakult registreerida, siis 40 eur on täitsa mõistlik osavõtutasu. Ei
tasu kaua mõelda, vaid ennast kohe kirja panna ning siis ei pea ka liiga palju maksma.

9/18/2019 12:04 AM

47

Ju vastab (mul selline tore tööandja kes maksab starditasud kinni, ole aint mees/naine ja vea end
stardijoonele)

9/17/2019 11:53 PM

48

sõltub kuna regada

9/17/2019 11:44 PM

49

Ikka

9/17/2019 11:39 PM

50

Maratoni oma küll, abiteenuste hinnad sunnivad hr. Kelku edaspidi nimetama "Ärikas Kelguks"

9/17/2019 11:23 PM

51

Kui millegi üle üldse nuriseda, siis võiks ehk natukene odavam olla.

9/17/2019 11:17 PM

52

Täiega vastab

9/17/2019 11:06 PM

53

20-30 eur võiks max. olla sellise mastaabiga üritusele

9/17/2019 11:04 PM

54

pigem vastab

9/17/2019 11:02 PM

55

Kvaliteet on super ning hind on selle vääriline

9/17/2019 10:51 PM

56

Loomulikult

9/17/2019 10:25 PM

57

Muidugi

9/17/2019 10:24 PM

58

Eks ta krõbe hind on, aga kvaliteetne üritus ka.

9/17/2019 10:24 PM

59

Kui kasutada esimese vooru registreerimise hinda siis ja, aga viimase vooru hind on jua päris
krõbe.

9/17/2019 10:21 PM

60

Korraldamises lööb kaasa väga palju abilisi ja samas on ka teada kui palju toitu toidupunktides
jääb üle. Kuna uuendusi raja osas iga aasta ei tule, siis tööd peaks olema sellevõrra vähem ja
korraldamine effektiivsem ja soodsam.

9/17/2019 10:13 PM

61

hind ja kvaliteet täiesti paigas

9/17/2019 10:05 PM

62

Võiks olla võimalus ümber mängida kui tekivad ootamatud haigestumised ala saad järgmine aasta
osaleda, st tasu ei lähe kaotsi!

9/17/2019 9:54 PM
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63

Arvan, et vastab ikka. Suurürituste pudelikaelaks on lõputeenindus ja kui ikka korraga tuleb
suurem mass, siis on ka järjekorrad. Lihtsalt märjemal ajal soovid kõike kiiremini korda ajada.

9/17/2019 9:53 PM

64

Olin esimest korda, võrdlusandmed puuduvad. Arvestades ilmastikuolusid, siis saite väga kenasti
hakkama

9/17/2019 9:49 PM

65

Leian, et vastab. Kui osta varakult osalus siis on hind mõistlik.

9/17/2019 9:48 PM

66

Kui 89 on 50€ ja 40 on 40€ siis nii võttes ei vasta, seat 90 on justkui poolmuidu, kas 40 teha
odavamaks või lisada väärtust juurde

9/17/2019 9:48 PM

67

Võiks natuke odavam ikka olla!

9/17/2019 9:45 PM

68

alghind 40£ ehk isegi vastab

9/17/2019 9:42 PM

69

Kuni tööandja toetab, siis ei ole sellele tähelepanu pööranud

9/17/2019 9:37 PM

70

Joogitopside süsteemi tõttu toitlustusalas joogita. Hea et supikauss anti, muidu poleks suppi ka
saanud. Saiakesed olid väga head. Punktides pole joogipudeleid, ega anta vahetusriiete kaitseks
kotti.

9/17/2019 9:33 PM

71

Osalustasu arvestades kvaliteet ületas ootusi tunduvalt

9/17/2019 9:25 PM

72

tasuta lõunaid ei ole, muidugi meeldiks kõigile vähem maksta. Kahju on abikaasast, kes öösel
haigestus ja jäi kogu osalustasust ilma. Tean, et teil oli kõik valmis. Ka tema oli valmistunud aga
viirus võttis oma.

9/17/2019 9:23 PM

73

Suhteline. Väga ei meeldinud, et paar päeva enne starti iseteeninduses kõige pikemalt distantsilt
kõige lühemale (89>21) pidi ümberregistreerimistasu maksma. Tagantjärge arvestades olusi seda
siiski ei kahetse.

9/17/2019 9:22 PM

74

rattahooldus läks mitu korda kallimaks

9/17/2019 9:21 PM

75

Rada tõmbab hinde alla

9/17/2019 9:17 PM

76

Raha ikka vähe.

9/17/2019 9:14 PM

77

Tegelikult 10 aga soodsalt tahas ju kõik ja kõike sada :)))

9/17/2019 9:14 PM

78

põhjendada 2x-set hinnamuutust hilisematel liitujatel

9/17/2019 9:13 PM

79

Jah kuid alati saab veel paremini :)

9/17/2019 9:13 PM

80

Kallis on

9/17/2019 9:11 PM

81

сложно сказать, понимаю что организовать такое мероприятие очень дорого

9/17/2019 9:09 PM

82

Mulle sobib

9/17/2019 9:07 PM

83

tuleb varem registreeruda.

9/17/2019 9:04 PM

84

:-)

9/17/2019 9:04 PM

85

100%

9/17/2019 9:02 PM

86

Vastab, aga kallis siiski, eriti vahetult enne ostes

9/17/2019 9:00 PM

87

Alati võiks ju vähem maksta

9/17/2019 9:00 PM

88

Ok

9/17/2019 8:59 PM

89

varakult maksmisel küll

9/17/2019 8:58 PM

90

Natukene kallis

9/17/2019 8:49 PM

91

Parkla tasu 10€ tundub ebamõistlikult kõrge. Võrdluseks näiteks isegi Soome autorallil oli
parkimistasu 5€.

9/17/2019 8:49 PM

92

Oleks oodanud see aasta kh videopilti vaheajapunktidest ja finišist

9/17/2019 8:48 PM

93

Arvan küll

9/17/2019 8:45 PM

94

võiks olla odavam ca 20-25%

9/17/2019 8:43 PM

95

Väiksem osavõtutasu oleks alati teretulnud; ehk võiks teatud kordade pealt soodustust pakkuda

9/17/2019 8:39 PM

96

Mina ei kurda.

9/17/2019 8:38 PM
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97

Tööandja tasub

9/17/2019 8:35 PM

98

vôiks odavam olla stardimaks ja auto parkla maks kindlasti odavam.10 eur liiga palju

9/17/2019 8:34 PM

99

alati võiks odavam olla aga eks ka korraldajatel on kulutused

9/17/2019 8:33 PM

100

meeldib

9/17/2019 8:32 PM

101

Jh

9/17/2019 8:27 PM

102

Arvan, et kui tarbida kõike mida osavõtu tasu eest pakutakse, oleks asi igati aus kuid ega ma sinna
ju jooma ja sööma ei tule :)

9/17/2019 8:27 PM

103

Ikka!

9/17/2019 8:26 PM

104

Tasu võiks olla soodsam, erti hiljem registreerujatele

9/17/2019 8:26 PM

105

Jaaaa täiega super

9/17/2019 8:25 PM

106

Ikka võiks natuke odavam olla

9/17/2019 8:25 PM

107

Ei nurise, lihtsalt maksja poolt võiks alati soodsam olla.

9/17/2019 8:25 PM

108

Kui varakult ära osta pääse on väga mõistliku hinnaga :)

9/17/2019 8:25 PM

109

Enam-vähem.

9/17/2019 8:22 PM

110

Ei meeldi, et "iga lisa asi" maksab - kui tahad starti saada, kui tahad parkida, kui tahad ....

9/17/2019 8:21 PM

111

Igati

9/17/2019 8:20 PM
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Q21 Muud mõtted ja ettepanekud
Answered: 243

Skipped: 573

#

RESPONSES

DATE

1

Jõudu korraldajatele ja vabatahtlikele edaspidiseks! Sõita peab saama, eriti mudaga :)

9/23/2019 2:19 PM

2

vöiks siiski toimuda laupäeviti.Väga paljud tulevad kaugemalt,ja tahaks veel puhata,aga
esmasopäev kohe tööpäev.

9/23/2019 11:51 AM

3

Mina olen rahul!

9/22/2019 10:51 PM

4

Ratturitele, kes soovivad üksteisest mööduda, soovitan eessõitjat ikka teavitada, kas oled
paremal, vasakul või keskel. Seda võiks stardis korraldajate poolt meelde tuletada.

9/22/2019 2:21 PM

5

Kõik on hästi

9/22/2019 12:46 PM

6

Puuduvad

9/21/2019 10:24 PM

7

Nägin vasakul raja ääres, metsa vahel, eterniidi hunnikut. Enam ei mäleta millisel lõigul. Kui keegi
saadaks selle asukoha,organiseeriks koristuse.

9/21/2019 8:13 PM

8

paberist toidutalong pole hea lahendus (kehtib kõigi Tartu maratoni ürituste kohta).Üks võimalus
kui number koos inimesega siis sealt lugemise või märkimise võimalus.

9/20/2019 9:23 PM

9

Topsi eest pant on kohmakas lahendus, usun et on ka lihtsamaid lahendusi.

9/20/2019 8:41 PM

10

JAKSU!

9/20/2019 2:56 PM

11

Saatjail puudus toitlustusvõimalus

9/20/2019 2:24 PM

12

Rataste iludusvõistlus

9/20/2019 1:41 PM

13

Minu esimene rattamaraton ja ausalt öeldes siis ka esimene rattatrenn. Ilmaolud olid nii nagu olid,
kuid jäin kõigega väga rahule ja mulle väga meeldis. Aitäh vahava ja meeldejääva elamuse eest!

9/20/2019 12:35 PM

14

Eks aeg-ajalt tekib igasugu mõtteid, aga praegu sai oluline öeldud.

9/20/2019 2:22 AM

15

Sellise vihmase ja külma ilmaga võiks suur köetav riietustelk finišis olla.

9/20/2019 12:19 AM

16

Suur tänu teile kõigile.

9/19/2019 9:54 PM

17

Jõudu ja jaksu edaspidiseks.

9/19/2019 5:15 PM

18

Kui ühekordseid nõusid ei lubata, hankige plekk nõud mis ka ei tohiks väga kallid olla. Lisage
nõude pesu ala ja usun, et igaüks tuleb oma nõude pesuga toime. Liiati kui ikka sooja sööki saab,
pandiraha või oma nõusid vaevalt keegi sõidule iial kaasa hakkab võtma. Nõukogude ajal saadi
suurüritustel küll plekknõudega hakkama, saab tänapäeval ka. See ainuke maratoni selle aasta
murekoht. Kõik muu oli üli vahva! Suured tänud! :)

9/19/2019 5:14 PM

19

Muidu oli kõik hea, aga see ilm... Selle vastu ei saa. Ei saa nii ilma vastu kui ka selle vastu, et ilm
selle asja ülimalt keeruliseks tegi. Rada oli ikka väga porine!

9/19/2019 4:58 PM

20

Kõik on Teil viimase peal! Aitäh!

9/19/2019 3:18 PM

21

Aitäh ja jõudu edaspidiseks! :)

9/19/2019 3:17 PM

22

Mina nimetaks Tartu Rattamaratoni vändainimeste laulupeoks. See on seda vähemalt minu jaoks.
Pikka iga üritusele ja üritajatele!

9/19/2019 12:37 PM

23

Täiega edasi!

9/19/2019 11:50 AM

24

Esimest korda sai kasutatud ka uusi Dry Bag-e. Veekindlus oli hästi tagatud. Kahjuks ei tahtnud
koti külge number hästi kleepuda, äkki oleks selles osas mingeid muutusi võimalik teha.

9/19/2019 3:58 AM

25

Võiks autasustada iga vanuseklassi kolme paremat M ja N medaliga(graveeringuga I, II ja III koht).
Seda nii 89km maratonil, kui ka 40km poolmaratonil.

9/19/2019 1:41 AM

26

23. rattamaratoni ootuses. Tänud korraldajatele!

9/19/2019 1:39 AM

27

Äkki võiks laste sõite rohkem koondada- eriti neid, kus sõidetakse koos vanemaga...

9/19/2019 1:26 AM
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28

Aitäh!

9/18/2019 11:52 PM

29

Vôistlusklassidesse vôiks tekkida Ebike klass. Statistika môttes oleks huvitav teada: sôitja kaalu
koos varustusega, ja mis rehve kasutati

9/18/2019 10:46 PM

30

Kõigest hoolimata oli tore maraton. Eriti suured tänud rattaparandus meestele stardis, et aitasid
kiirelt ratta ära parandada.

9/18/2019 10:15 PM

31

Olete imeline tiim. Tänan

9/18/2019 9:57 PM

32

Väga tore üritus, kõik oli väga hästi korraldatud. Ei ole see esimene ega viimane porine
rattamaraton :) Kohtume järgmine aasta jälle!

9/18/2019 9:35 PM

33

Looduse vastu me ei sa.

9/18/2019 9:12 PM

34

Peale selliseid olusid on suured kulud ratas korda saada. Võiks olla nädal peale maratoni
võimalus ratas hooldusesse viia ja varuosadele saada head hinda. 40-50% võiks soodsamalt
saada ratta korda. Väike mõttekoht.

9/18/2019 8:17 PM

35

sooviksin oma kontole sisselogimisel näha mitmes ma lühikesel maal oma vanusegrupis olin,
praegu seda ei näita, näitab ainult pikkadel distantsidel vanusegruppi

9/18/2019 7:32 PM

36

Pika ja 40km stardid võiks olla tihedamalt. Poeg pidi üksi, esimest korda väga kaua ootama.

9/18/2019 7:14 PM

37

Pange samas vaimus edasi, seda üritust on Eestile väga vaja.

9/18/2019 7:08 PM

38

Ekstreemsete ilmastikuolude korral on vaja rohkem pesulaid või peab olema see kuidagi teisiti
korraldatud, et ei peaks vihmas-rahes külmetama oodates.

9/18/2019 6:16 PM

39

Ebamääraselt oli korraldatud bussiga transport finišist Tartusse. Eelinfos anti teada, et esimene
buss väljub kella 13-st. 21 km lõpetajad pidid seekord ootama väljasõitu 1,5 tundi kell 14.30-ni.
Sõit algas tänu sellele, et üks osalejatest võttis sekretariaadiga ühendust ja buss suunati teele. Et
vältida samaaegset pooltühja auto ja bussi sõitu Tartusse ja mõttetult pikka ootamist, võiks 21 km
lõpetajate transpordiks kasutada mikrobussi haagisega (nagu on katkestajatele mõeldud). Siin
oleks mõtlemise koht.

9/18/2019 5:33 PM

40

Jõudu ja edu!

9/18/2019 5:25 PM

41

Kohtumiseni!

9/18/2019 5:24 PM

42

Minu ettepanek on, et rattamaraton toimuks laupäeval, mitte pühapäeval.

9/18/2019 5:01 PM

43

Jätkake suurepärast tööd!

9/18/2019 4:54 PM

44

Teete tublit tööd, mis väärib tunnustust.

9/18/2019 4:38 PM

45

Võimalus kasutada GPS jälgimist aitas rahustada koduseid, kes tavapärasest tunde kauem rajal
olemist said muretult kodust jälgida.

9/18/2019 4:17 PM

46

Rattapesus peale finisheerimist võiks ametlik survepesu tegija vaadata-öelda, et rattakompuuterGPS tuleks ära võtta. Sahmis ja väsinud peaga ei ole võistleja tähelepanu just parim. Survepesu
võib kalli seadme rikkuda ja enamasti teebki seda..

9/18/2019 3:54 PM

47

Aitähh...nautisin sajaga

9/18/2019 3:42 PM

48

Ainuke ebameeldivus oli sellise konditsiooniga rajal see, kui 89km ja 40km sõitjad rajal kokku
said.

9/18/2019 3:20 PM

49

Saun finišis vajab laiendamist

9/18/2019 3:18 PM

50

kirikumaks ära maksta ehk tuleb parem ilm :)

9/18/2019 3:15 PM

51

Kui kohuke ja kaneelisai on, siis ülejäänud asjad ei lase tujul langeda :)

9/18/2019 2:49 PM

52

Laupäevased lasteüritused teha pisut hiljem? Kaugelt tulijatele on see liiga varajane laupäevane
tulemine ja oleme seepärast nendest loobunud.

9/18/2019 2:38 PM

53

Kui juba jalajälje vähendamiseks läks, siis algus ja lõpp võikisd ollasamas kohas.

9/18/2019 2:30 PM

54

Finisis võiks sauna juures olla suurem riietumis ruum

9/18/2019 2:00 PM

55

jõudu ja jaksu korraldajatele edaspidiseks!

9/18/2019 1:55 PM

56

Tänud, et sellist vägevat asja teete! Vabandan, et pudeli ära kaotasin. Ei olnud meelega.
Kohtumiseni!

9/18/2019 1:31 PM
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57

Kuna olin ise ka hädaline, siis oleks võib olla soovinud rajal rohkem tuge samas saan aru, et
hädalisi oli küllaga :) aga ATV tiimid oleks võinud kas või 2 sekundiks kinni pidada ja juhiseid
anda. Õnneks sai vajamineva info teistelt ratturitelt.

9/18/2019 1:27 PM

58

Jõudu, jaksu edaspidiseks!

9/18/2019 1:10 PM

59

Tänaseks juba on kõik mõtted jälle positiivsed, kuigi sõidu lõppedes oli tunne, et ei sõida kunagi
enam!

9/18/2019 1:10 PM

60

Ekstreemsemate olude puhul parem kommunikatsioon. Suusamaratonil lumeolude puhul on see
väga hea. Nüüd oleks võinud kasvõi pool sellest mahust olla. Kui ilmaga on vilets, siis võiks sooja
jooki anda juba alates teisest punktist. Rahulikumad sõitjad hindaksid seda kindlasti.

9/18/2019 1:09 PM

61

Üritus on muutunud rahvaspordiüritusest rohkem profispordi ürituseks- nii enda, sõprade, tuttavate
silmis hea tulemuse (loe "koha") saavutamise eelduseks on pikk ja tugev eelnev treening. Seetõttu
on mitmed minu tuttavad on loobunud 89 km distantsil osalemast. Aga eks tase peabki
järjepidevalt tõusma!

9/18/2019 1:08 PM

62

lühike(40 km) võiks pisut varem startida, on pikk ooteaeg, kui mehed juba pikale läinud, siis
naistel pole teha midagi:) ja mehed lõpetavad sama senne ning ootavad naisi:) See sõltub muidugi
võimekusest:)

9/18/2019 12:44 PM

63

Vaatamata rasketele oludele oldi sõbralikud , abivalmis ja rõõmsameelsed.

9/18/2019 12:44 PM

64

Aitäh, oli tore!

9/18/2019 12:39 PM

65

Väga raske rada oli,muda sees oli võimatu sõita kruusateed olid pehmed,esines liiva ja savi.Päev
otsa sadas vihma.Ratast tuli paljusid kilomeetreid käe kõrval lükata,isegi kõndida oli raske

9/18/2019 12:31 PM

66

Ühekordsed vihmakeebid sattusid metsa.

9/18/2019 12:29 PM

67

Põhisõidud võiksid olla laupäeval, lasteüritused pühapäeval.

9/18/2019 12:28 PM

68

Edaspidiseks kaalumiseks mitte ainult rattamaratonidistantsidel- kuna rahvastik vananeb ja
eakamaid spordifänne tuleb juurde, võiks mõelda ka mõnede veel lühemate distanstide peale.
Kellelegi võib olla tore tulla ka 5km -10 km sõitma-algklassilapsed vanematega, eakamad inimesed
jne. Mõtlemise koht. Aga muidu on korraldused väga head, aitäh! :)

9/18/2019 12:25 PM

69

Saiakeste kogus TP-des ei vastanud ekstreemsetest ilmaoludest tingitud sööjate hulga suurusele.
Raja teises pooles mina enam saiakesi ei näinud, aga oleks tahtnud.

9/18/2019 12:25 PM

70

Sellise ilmaga oleks võinud olla finišis soe jook.

9/18/2019 12:22 PM

71

Mulle väga meeldib, et auto saab finishisse jätta ja muretult bussiga starti sõita.

9/18/2019 12:19 PM

72

Olge tublid ja hoidke "Maratoni lippu" kõrgel!!! Et jõud ei raugeks.

9/18/2019 12:18 PM

73

Võiks muuta lõpus kuni 25 kilomeetrist iga kilomeetri näitamise, minu kui ka osade jaoks tekitab
see motivatsiooni langust.

9/18/2019 12:12 PM

74

Tore, et see sõit ära ei jäänud. Sellist rada ei osanud oodata ja oli tõesti väga raske, aga no neid
elamusi annab pikalt veel naerunäoga meenutada. Kiitus korraldajatele!

9/18/2019 12:09 PM

75

Järgmine aasta jälle,,,

9/18/2019 12:02 PM

76

järgmine kord mõtlen sügavalt järele, kas tulen 89 km läbima, kui selline ilm on.. lihtsalt ratta peale
kulub palju raha, kui pärast sellist mudarallit peab hoolduses käima...

9/18/2019 11:58 AM

77

Kohtume 2020

9/18/2019 11:54 AM

78

Jätkake samas vaimus. Ehk osalen järgmisel aastal juba kõigil 6-l osavõistlusel. Edu ilmataadiga
läbirääkimistel!!!

9/18/2019 11:54 AM

79

Abikaasa katkestas külma pärast ja ootas finišisse viimist rohkem kui tund värisedes külmast. See
lõik oleks võinud olla paremini korraldatud. Muidu kõik super. Tänud ja edu!

9/18/2019 11:53 AM

80

Pange täiega edasi! Edu!

9/18/2019 11:51 AM

81

Riietumise - pesemise peaks loogiliselt kokku sättima.

9/18/2019 11:43 AM

82

Jõudu teile edaspidiseks! Minu arvates saite ürituse korraldamisega väga hästi hakkama
arvestades ekstreemseid ilmaolusi:)

9/18/2019 11:41 AM

83

Väga vinge kogemus, tasus sõitmist täiega

9/18/2019 11:35 AM
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84

Osalen kindlasti järgnevatel aastatel!

9/18/2019 11:34 AM

85

Tuleb rohkem sõitjatele (eriti venekeelsetele) teadvustada looduse puhtana hoidmise mõtet. Kas
või sinnamaani, et sõitja, kes geelipaki mahaviskamisega rajal vahele jääb, diskvalifitseeritakse.

9/18/2019 11:31 AM

86

Laske edasi, järgmine aasta jälle.

9/18/2019 11:29 AM

87

Kõik on superhästi, jätkake samamoodi!

9/18/2019 11:08 AM

88

TRM on suur sügisene hooaja lõpupidu kõikidele rattasõpradele. Jätkake samasugust rahulikku
arengut. Asi toimib ja ei vaja suuri muutusi.

9/18/2019 11:07 AM

89

Tulevikus kui võimalik võiks kasutada papptopse. Enamus TP'des olid valged plastikut.

9/18/2019 11:04 AM

90

Au ja kiitus kõigile kes rajal olid ,maani kummardus korraldustiimile ja vabatahtlikele. Ilma trotsides
oli see ju väga väga vahva rattapäev. Olete suurepärased !!

9/18/2019 11:01 AM

91

Suur tänu korraldajatele ja vabatahtlikele, sellises ilmas vastu pidamise eest!

9/18/2019 10:56 AM

92

Toitlustamisalal suure telgi kasutamine on õige mõte. Palun vihmase ilma korral pesemisalas
olevale riietumissektorile ka katus peale organiseerida.

9/18/2019 10:50 AM

93

Edu!

9/18/2019 3:25 AM

94

40 km start võiks olla enne 89 km starti

9/18/2019 3:06 AM

95

Toitlustusalade ülesehitus võiks veidi sujuvam olla.

9/18/2019 2:39 AM

96

Väga tore üritus.

9/18/2019 2:28 AM

97

Aitäh seiklusterohke päeva eest! Ettepanekuna veel: tartu maraton võiks võtta ka osalt vastutust,
mis juhtub osalejatega pärast üritust, ehk siis näiteks jagada soovitusi taastumiseks.
sõnastamisest piisaks. võibolla mõne treeneri nõuanded. või kogenud osaleja nipid.

9/18/2019 2:08 AM

98

Kuna rada oli seekord erakordselt aeglane, siis jäid pika maa teise poole ratturid väga suures
ulatuses lühikese maa sõitjatele peale Palu punkti "ette". Nad olid aga nii küpsed, et muudkui
vajusid ümber või panid iga väikse künka peal jala maha, mistõttu tekkis palju rohkem ummikuid ja
kukkumisi, möödasõiduvõimalus metsateedel oli olematu, seda sai teha vaid laial kruusateel.
Rahvast oli lihtsalt nii palju tropis koos rajal, et mööduda polnud võimalik või môtet. Natuke pikem
startide vahe oleks siin aidanud, kuigi ûldiselt ei ole see 3 h muidugi probleem, kui on kiire rada.

9/18/2019 1:57 AM

99

Elva Lasketiiru oleks võinud lasta lapsele järgi tulnud auto läbi. Turvamees oli väga kuri selles
osas. Vaadake mis ilm oli. Veidi lihtsalt vastutulelikkust oleks olnud vajalik.

9/18/2019 1:56 AM

100

Ei ole

9/18/2019 1:53 AM

101

!

9/18/2019 1:52 AM

102

Tore oli

9/18/2019 1:41 AM

103

Finiši ala võiks olla porivaba, ehk siis näiteks asfalt. Ratta pesijaid peaks olema rohkem.

9/18/2019 1:40 AM

104

Näeme järgmisel aastal

9/18/2019 1:35 AM

105

Jõudu edaspidiseks!

9/18/2019 1:34 AM

106

Ära oleme hellitatud nende kiirete ja kuivade radadega. Nüüd tuli üks kaigas ja pea 800 üle
finišijoone ei jõudnud. Isegi hea oli. Algus oli kaunis aeglane, sai sisse elada. Selliseid kaikaid
peab ikka olema, siis saame paremini aru, mida me suudame nii sõitjana, kui korraldajana.
Järgmine aasta tulen jälle. Teen trenni rohkem.

9/18/2019 1:26 AM

107

õlle asemel limonaad

9/18/2019 1:25 AM

108

Hea uuendus olid elektroonilised ajatablood joogipunktides.

9/18/2019 1:22 AM

109

Linnamaratonil näeme

9/18/2019 1:22 AM

110

Aitähh minu esimese maratoni eest. Ma arvan, et hullemaid ilmastiku tingimusi annaks välja
mõelda, mis tähendab ,et nüüd ei takista mind enam miski :)))))))

9/18/2019 1:20 AM

111

Radade ääred tuleks paremini turvata, metsas rajale ulatumas teravad okasteta kuuseoksad,
palgivirnad vahetus raja servas. Sai ise nähtud ühte palgivirna sõitu

9/18/2019 1:16 AM

112

TM sobib hingemuredega toimetulekuks, eluseltsilise leidmiseks ja sajaks muuks juhtumiks. Sel
aastal on TM-il olnud vähemalt 2 võistluse - suusk ja maastikuratas - rajad, millest saab muljetada
aastaid.

9/18/2019 1:07 AM
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et oleks jaksu ja tahtmist jätkata

9/18/2019 1:04 AM

114

Suur tänu järjekordse suurepärase ürituse korraldajatele!

9/18/2019 12:56 AM

115

Sooviks küsitud statistikat ka hiljem kuskilt lugeda. Saun oli super, aga väga kitsad olud
riietusruumis.

9/18/2019 12:49 AM

116

Vahefinishis võiks kellad näidata võistleja kohta (mitmes oled, kasvõi ligikaudset)

9/18/2019 12:48 AM

117

Ka kõige lühemal maal osajatele võiks lõpus pakkuda sooja teed(jooki).

9/18/2019 12:48 AM

118

Äge oli, jääb meelde. Osalesin sel aastal ka Cykelvasal tõukerattaga, kus peale lõpetamist igale
osalejale saadati automaatselt personaalne video meilile. Võtke õppust !

9/18/2019 12:39 AM

119

Jätkame samas vaimus .

9/18/2019 12:39 AM

120

kõik oli vahva, sõitsin esimest korda...

9/18/2019 12:33 AM

121

Aitähh toreda elamuse eest!

9/18/2019 12:26 AM

122

Saadikute pildistamine oli halvasti korraldatud ,kõik ei mahtunud pildile .Ilmselt nutiseadmega
oleks parema tulemuse saanud.

9/18/2019 12:25 AM

123

kui ma ostan kogu kuubiku siis võiks selle sees olla ka parkimine

9/18/2019 12:25 AM

124

Ok

9/18/2019 12:22 AM

125

Sellise ilma puhul peaks toidupunktides olema kindlasti soe jook ja varjualune, kus saaks kasvõi
korraks vihmavarju minna. Kui oleks tahtnud katkestada, siis selleks olid vaid toidupunktid.
Tavaliselt sõidab rajal rohkelt med. töötajaid, fotograafe jm, kes saavad vajadusel hädasolijaid
transportida või seda organiseerida. Kui oli teada, et ilmaolud nii keerulised on, võibolla oleks
pidanud pikka distantsi kuidagi lühendama või stardiaega muutma vm.

9/18/2019 12:22 AM

126

Minu arvates ilm oli super , korralduse poolest oli tore, et 21 distantsi inimesed said rahulikult
esimestena ära sõita ja ei kohtunud pikema distantsi suurte rahvamasside ja ei jäänud kiirematele
sõitjatele jalgu

9/18/2019 12:17 AM

127

hm, äkki jagada rattasõpradele info, et sellise poriralli järgselt oleks hädavajalik ratas kindlasti
hooldada lasta. Muidu kevadel ratas enam ei liigu.

9/18/2019 12:17 AM

128

Jõudu korraldajatele!

9/18/2019 12:16 AM

129

usun,et maratonisõprade kogukonna eneseteostus ja ühistegemise rõõm ning vastastikune
respect sai läbi mõjusa ilmamõjutuse oluliselt tugevamaks.

9/18/2019 12:13 AM

130

Vaatamata keerulistele ilmastikuoludele suured tänusõnad korraldajatale

9/18/2019 12:12 AM

131

Jätkake samas vaimus...super

9/18/2019 12:05 AM

132

Paremaid pesesmis võimalusi

9/18/2019 12:02 AM

133

Finiši parklahind lõi korraks hinge kinni

9/17/2019 11:46 PM

134

Igati tänuväärt ettevõtmine Teie meeskonna poolt. Aitäh Teile! Jõudu ja jaksu selle vankri
sõiduhoos hoidmiseks.

9/17/2019 11:44 PM

135

JÄTKATA SAMAS VAIMUS !!!!!!!

9/17/2019 11:39 PM

136

Naiste dušš oli keelatud majas, kus oli saun ja soe dušš meestele. Üleval oli täiesti töökorras
duširuum kuhu ei lubatud naistel millegi pärast minna. Kui lõpuks leidsime naiste sauna, puudus
seal soe vesi. Stardipaigast finishisse saadetud kott oli pandud vee sisse maha ja oli tõesti marg.

9/17/2019 11:38 PM

137

Tehke seda mida olete teinud ja olge tublid.

9/17/2019 11:30 PM

138

Elu esimene maraton. Super!

9/17/2019 11:27 PM

139

Super maraton, kuigi ropult külm ja vastik oli :D. Tänan, tänan kõiki korraldusliikmeid - mega
elamus igaljuhul!!!

9/17/2019 11:24 PM

140

Nagu juba viimased 5 aastat: Tehke start-finish samas kohas. Võtke see mõrvarlik asfaldi
laskumine rajalt välja.

9/17/2019 11:23 PM

141

Edu, jõudu ja pikka iga teile! Ja suured tänud.

9/17/2019 11:18 PM
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Sellise ilmaga peaks finishialas olema suured viidad puhta vee kraanide juurde. Hetkel jäid need
riidevahetustelkide taha ja kui seda ei teadnud, pidid puhtad riided musta ihu peale ajama. Kasvôi
ajutine välidušš vôi lihtsalt voolik veega.

9/17/2019 11:18 PM

143

Edu edaspidiseks !

9/17/2019 11:17 PM

144

Äge elamus oli seekord!

9/17/2019 11:16 PM

145

Sellist mudarallit pole ma 19 aasta jooksul näinud!

9/17/2019 11:12 PM

146

Porine aga äge...

9/17/2019 11:11 PM

147

Kindlasti liigute arengus õiges suunas,Tänud

9/17/2019 11:10 PM

148

Minu arvates on rattamaratoni ja rattaralli nimed nagu vahetuses - ralli on ikka see, mis käib
mööda maastikuteid ja raskesti läbitavaid radu ja maraton nagu kujutab endast mingi kindla
distantsi läbimist piki võimalikult kiiret rada (asfalti)

9/17/2019 11:06 PM

149

Mul on mure - kas on plaanis siluda suusaraja alust enne selle külmumist? Mõnel aastal on häda
olnud ka sinna kasvanud vitsadega.

9/17/2019 11:05 PM

150

Jätka samas vaimus!!!

9/17/2019 11:03 PM

151

hea oli see, et rajal liiklesid ATV'd mitte mootorrattad - eelmine või üleelmine aasta üks kukkus
ning teine tekitas ratturitele ohtlike olukordi kui mudas maadles. Meestele võiks ehk panna 3..4
dushivoolikut ning natuke suurem "riietusruum". Kokkuvõttes megaelamus! Aitähh!!

9/17/2019 10:58 PM

152

Tore, et igale võistlejale justkui lähenetakse individuaalselt - hõigatakse nimi, ergutatakse
vahefinishis, tehakse nalja jne. Iga üks tunneb end võitjana. varem toimis hästi finishiaja
automaatne saatmine sms-ile: esialgne lõpuaeg ja koht. see oli super - sai kohe aja teada ja kiire
vaadata.

9/17/2019 10:56 PM

153

Ettepanekuid ei ole,aga tahaks tänada korraldajaid,kes iga ilmaga täies koosseisus
kohal!Tundus,et rajal olla palju lihtsam,kui korralduse poolel. Suured-suured tänud!!

9/17/2019 10:51 PM

154

Start võiks olla kell 11.00

9/17/2019 10:41 PM

155

Tegelikult oli tore!

9/17/2019 10:36 PM

156

Lapsed võiks 21km lasta 15 min hiljem naiteks, voi hoopis kovasti varem.

9/17/2019 10:33 PM

157

Finisis toidualas võiks ju olla papptopsid, nagu supil kasut.

9/17/2019 10:33 PM

158

Kui on ekstreemsed olud nagu see aasta siis võiks mõelda finišis käte ja näopesu võimalusele.
Mitte üks koht vaid kordades rohkem. See aasta ei olnud võimalik finišis suppi süüa kuna ei
saanud isegi käsi pesta.

9/17/2019 10:31 PM

159

Jätkata

9/17/2019 10:30 PM

160

Meditsiin, millest punktis 6 kirjutasin. Meedikud võiksid olla kauem (ehk läheb vaja) kuni viimane
osaleja on lahkunud

9/17/2019 10:24 PM

161

Pesemistelgis põrandarestid, et pärast pesu saaks puhta jalaga maanduda sokkidesse :)

9/17/2019 10:22 PM

162

Ootasin juba viimased 4 aastat vihmast maratoni :D Kuiva ilmaga muutub üks ja sama rada juba
vaikselt igavaks.

9/17/2019 10:21 PM

163

kõik oli super, kui see pandimünt kõrvale jätta.

9/17/2019 10:21 PM

164

Parkimine võiks olla tasuta.

9/17/2019 10:16 PM

165

Jaksu korraldajatele jätkamiseks!

9/17/2019 10:08 PM

166

Väga mõnus oli! Pange samamoodi edasi!

9/17/2019 10:08 PM

167

Jõudu ja edu järgmiseks aastaks.

9/17/2019 10:05 PM

168

edu edasiseks!!!! Tubli töö!!! Fantastiline sõit!!!

9/17/2019 10:05 PM

169

Võiks olla võimalus ümber mängida kui tekivad ootamatud haigestumised ala saad järgmine aasta
osaleda, st tasu ei lähe kaotsi! Meil Hindrek pidi minema hoopis pimesoole operatsioonile, aga
kõik läks hästi ja sai juba esmaspäeval välja. Sellest ka see soov et kui ei saa tulle (tervis veab alt)
võiks olla võimalik järgmine aasta osaleda.

9/17/2019 9:54 PM

170

Väga lahe üritus oli, kiidan.

9/17/2019 9:49 PM
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Joogipudeleid paluks TP-desse tagasi!

9/17/2019 9:45 PM

172

Vahetusriiete kotid võiks varjuall olla, paljudel oli vihm vahetusriided märjaks teinud. (
esmakordsetel osalejatel näiteks)

9/17/2019 9:37 PM

173

Veebikaamera (live) kuskil huvitavas kohas ja salvestus, mida hiljem saaks vaadata. Küsida
statistika jaoks osalejatelt (täitmine vabatahtlik): amet, treeningkilometraaž, ...

9/17/2019 9:37 PM

174

Algus ja lõpp võiks olla samas kohas, hoiaks aega kokku ja väldiks tarbetut askeldamist enne
starti ja peale sõitu.

9/17/2019 9:33 PM

175

Oleks võinud sellel korral pikendada aegasid, kuna panna kinni punktid. Finišis kahjuks ei saanud
süüa, otsas oli. Muidu oli tore.

9/17/2019 9:26 PM

176

Vahetusriided peaks ikka suures kilekotis olema.

9/17/2019 9:25 PM

177

Üritused võiks laupäeviti olla, saaks rahulikult saunatada õhtul ja rohkem inimesi jääks ka kaheks
ööks ümbruskonda.

9/17/2019 9:25 PM

178

Tänan teid kõiki, iga viimast kui asjapulka, et olete võtnud ajada nii olulist asja. Ega siis ainult
laulupeost jääb väheks, eestirahvas tahab koos käia ja kui sellek luuakse mõnus keskkond siis
ikka edasi!

9/17/2019 9:23 PM

179

Igal aastal ei peaks uut numbrit printima. Võiks kohe registreerida mitme aasta peale ette või saab
registreerimisel öelda, et kasutan eelmise aasta numbrit. Kiipi saab ju korduvalt kasutada.

9/17/2019 9:22 PM

180

Usun et nii hullu ilma enam maratoni päeval ei tule

9/17/2019 9:22 PM

181

Teatemaratonil vőiks ka supp ja pirukas olla.

9/17/2019 9:22 PM

182

Jätkake samas vaimus

9/17/2019 9:22 PM

183

Olen väga rahul, et osalesin. Hindasin oma võimeid ausalt, arvestasin stardikellaaja ja
veekogustega ja registreerisin, end õigel ajal ringi kõige lühemale distantsile. Ümberregistreerimist
pikemalt distantsilt lühemale ei peaks häbenema ja häbistama. Tuleb arvestada oma võimed, olusi
ja tuju. Tuju ja tunne oli lõpus positiivne. Kindlasti oleks jõudnud ka 40km läbi sõita, aga selle
stardi ja sõidu ajaks oleks rada oluliselt vettinum olnud. Hea oli teada saada, et 21km on väga
oluline distants eriti noorematele rattasõpradele. See on kasvulava. Toob uusi sõpru rattasõidu ja
maratoni juurde. Jätkake ikka samas vaimus, olge paindlikud ja avatud muutustele.

9/17/2019 9:22 PM

184

tehke rada paremaks

9/17/2019 9:21 PM

185

Finiši pesemisruum (sooja veega) võiks olla suurem.

9/17/2019 9:21 PM

186

Muu mõte: Kui saaks lahti ka teeninduspunktides olevatest topsidest oleks vahva. Lahendust ei ole
pakkuda kohe aga vb peitub see mingis vahendis mida võistleja saab endaga kaasas kanda
(volditav matkatops vms) Isiklikult püüan pudeleid täita kui kuivale jään ja siiani on lahkelt valatud
otse kannust. Seega kui pakkuda alternatiivseid lahendusi, siis inimene on valmis neid kasutama
ja kaasa mõtlema. RC Cola puntis pakuti 0,5 l topsis vb 0,1 l jooki, mis tingis ülal oleva
mõtteavalduse.

9/17/2019 9:20 PM

187

Olge terved ja edu.

9/17/2019 9:14 PM

188

Finisis auto parkimine võiks ikka soodsam olla

9/17/2019 9:14 PM

189

Vanuseklasside voitjad voiksid saada ka midagi auhinnaks lisaks kuubikule.See oleks äärmist
meeldiv

9/17/2019 9:13 PM

190

Aasta parim rahvaspordiüritus!

9/17/2019 9:13 PM

191

Rattamaraton võiks olla laupäeviti, 40 km distants võiks olla 5-7km võrra pikem

9/17/2019 9:11 PM

192

jätkake samas vaimus

9/17/2019 9:10 PM

193

Заказывайте почаще суп-солянку, это вторая радость на финише после медали :) кстати на
роликах был ужаснейший суп.

9/17/2019 9:09 PM

194

Star ja finiš võiks ühes kohas olla

9/17/2019 9:07 PM

195

Väga huvitav sõit.

9/17/2019 9:07 PM

196

TM põhiüritused võiksid olla laupäeviti ja lasteüritused pühapäeval. See on ka absoluutselt kõikide
minu sõprade ja tuttavate arvamus, kes osalevad. Kindlasti võiks teatemaratoni laupäevale tõsta,
julgen arvata, et oleks 2x rohkem tiime stardis. Seekord oli võistkondi nii vähe, et viimast vahetust
sõites mingit võistluse momenti ei tekkinudki.

9/17/2019 9:05 PM
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Start ja finish samas kohas

9/17/2019 9:03 PM

198

Starti viivad bussid ikka suuremad mitte 25 kohalistAga kui ilm oleks kuiv olnud poleks
probleemi.Vihm vihm vihm

9/17/2019 9:03 PM

199

Ilmaga räigelt vedas :)

9/17/2019 9:00 PM

200

Ok

9/17/2019 8:59 PM

201

Jaksu teile selle hea ürituse edasikorraldamiseks!

9/17/2019 8:58 PM

202

Väga tore üritus, kindlasti võtan järgmine aasta uuesti osa!

9/17/2019 8:57 PM

203

Rahul ja kiidan otsust või tekkinud võimalust antud ilmastikutingimusi arvestades üle 7h sõitjatele
oli tasuta bussisõit sh rattaveoga :-) Aga 20nes läbimise kord jääb ikka väga-väga kauaks meelde
ja sõtsin sellega ennast nn TRM saadikuks ;-)

9/17/2019 8:53 PM

204

Jätkake samas vaimus!!

9/17/2019 8:48 PM

205

Ei pole midagi...järgmine aasta näeme!!!

9/17/2019 8:47 PM

206

Väike ettepanek. Nimelt sellistes ilmaoludes oleks olnud aarmiselt hea kui oleks saanud rattaga
soita kuuma teed votma, kuid kahjuks lasti sinna ainult rattata sisse ja tanu sellele jai tee votmata.
Seda selleparast et oleks saanud kohe kuuma joogi ja rattaga kiirelt autojuurde sooja vurada. See
on ka ainuke ettepanek, ülejaanud muu on ideaalne :)

9/17/2019 8:47 PM

207

Ägedat asja teete, pange edasi!

9/17/2019 8:45 PM

208

Võiks olla soodus ööbimisel, neile kes maratonile tulevad. Maratoni logoga sõiduriideid. Laat võiks
olla peale finišit, et poodiumimeestel igav ei hakkaks oodates medaleid.

9/17/2019 8:45 PM

209

Suur tänu suurepärase elamuse ja korralduse eest, müts maha!

9/17/2019 8:45 PM

210

See kpsitluse vorm ei tölta nutifonis korralikult

9/17/2019 8:44 PM

211

Jõudu kõigile korraldajatele!

9/17/2019 8:44 PM

212

Parkimise hind Elvas??? Tundub koorimine sealt kus valikut ei ole.

9/17/2019 8:44 PM

213

RMK raiatööde tõttu palgid olid ohtlikult lähedal rajale. Ilma piduriteta hooga sõitjatel oli seal
kandis tegu, et neile mitte otsa sõita.

9/17/2019 8:42 PM

214

Väga meeldiv oleks kui muutuks medali kujundus, oleks erinevatel distantsidel erinevad
medalid.

9/17/2019 8:42 PM

215

Parkimine selleks ,et võtta peale rattur, ei peaks kindlasrti maksma 10 euri, ebanormaalne.

9/17/2019 8:41 PM

216

Pange vahetusriite kilekott tagasi ümbrikusse! See ei ole roheline mõtlemine kui kott ära jätta!
Seekord olid riided kaasas, kotti ei olnud, läksin rattaga, et küll saab bussiga tagasi. Finishis
midagi sooja/puhast ei olnud, mind bussile ei lubatud! olin nii porine, pesema samuti minna ei saa
kui vahetust pole. pidin läbi saju ja rämeda tuule Otepääle tagasi auto juurde sõitma. Väga
ebanoormalne katsumus.

9/17/2019 8:40 PM

217

Julgelt edasi!Sõbrad tuttavad kaasa!Minu 13 rattamaraton see,olin saatja esmakordsele
sõitjale!Kõik läx õnneks hästi!

9/17/2019 8:35 PM

218

Kuna ma ei olnud vahepeal 5 aastat osalenud siis startisin lõpust ja kuna rada oli väga porine siis
möödumine oli raskendatud. Sellega seoses oli koht ja ka aeg tagasi hidlikkum kui lootsin

9/17/2019 8:33 PM

219

Olge tublid ja teheke edasi selliseid ratta üritusi. Mulle meeldivad need rattaüritused.

9/17/2019 8:32 PM

220

See panditopsi mõte on iseenesest hea mõte aga seal ei toimi. Kui läksin süüa võtma, siis neiu
letitaga ütles, et oma tops peab olema. Oleks siis võinud nad ka ise panditopse pakkuda. Ausõna
ei pannud tähele kus neid jagati. Samas rc cola punktis pakuti jooki 0,5 liitristes topsides, sees
vaevu 50 ml jooki. Kus on loogika?

9/17/2019 8:31 PM

221

Võibolla toimumise aega sättida. Jahedus ok. vihmane- tahaks mitte. Stardis ja vahepunktides
finishis rohkem kõlareid- saaks rohkem kuulda mida räägitakse.

9/17/2019 8:30 PM

222

Sel aastal tuli Elvas bussi järjekorras oodata tund aega külma vihma ja tuule käes, kuna algul
puudusid rattaveokid. Et sellist olukorda välistada tulevikus peaks nt olema korraga valmis 3 veokit
ja 3 bussi mis võtavad korraga rattureid peale.

9/17/2019 8:30 PM

223

Mulle väga meeldis, oli palju naljakaid olukordi. Mina nautisin, olen treeninud ja jaksasin sõita ka
mudas.

9/17/2019 8:29 PM
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Porikorral võiks raja ümber teha.

9/17/2019 8:29 PM

225

Kirjutasin juba eespool.

9/17/2019 8:28 PM

226

Kõik oli väga super !!! Aitäh ürituste sarja eest, mis annab põhjuse treenida mitmekesiselt ja on
jõukohane kõigile
Kohtumiseni linnamaratonil

9/17/2019 8:27 PM

227

Rada võiks olla tehnilisel.

9/17/2019 8:27 PM

228

Aasta pärast näeme jälle!!!

9/17/2019 8:26 PM

229

Olge tublid ja korraldage ikka veel!

9/17/2019 8:25 PM

230

Kõik oli super

9/17/2019 8:25 PM

231

Riietus telkides võiks olla mingisugused matid või alused. Tulles sopasena ja märjana rajalt, ei
soovi paljajalu külmal maapinnal seista.

9/17/2019 8:25 PM

232

Samas vaimus edasi, tublid olete.

9/17/2019 8:25 PM

233

Stardi peaks ikka kuidagi laupäeva peale saama!

9/17/2019 8:25 PM

234

Keep up the good work !!!

9/17/2019 8:25 PM

235

Tõukeratastele eraldi sõit.

9/17/2019 8:25 PM

236

Leping vanajumalaga oleks ideaalne ...

9/17/2019 8:24 PM

237

Kuubiku maratonid võiks toimuda laupäeval.

9/17/2019 8:24 PM

238

Püüdke rahvast juurde saada, mida suurem, seda uhkem.

9/17/2019 8:22 PM

239

Järgmiseks aastaks palun kuiva ilma

9/17/2019 8:22 PM

240

Kõik hästi.

9/17/2019 8:20 PM

241

väga hea korraldus, kuid võiks veelgi enam vegan toitu olla.

9/17/2019 8:20 PM

242

Järgmine kord võib finišis suurem joogi valik olla

9/17/2019 8:15 PM

243

Selliste ilmaoludega peaksid Elva-Otepää bussid olema väga täpsed, et mitte liguneda külma
ilmaga järjekorras. Stardis võiks olla mingigi võimalus vähemalt vihma eest varjuda.

9/17/2019 8:10 PM
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