MARATONI INFO
www.tartumaraton.ee

Baltikumi ja Skandinaavia suurim rulluisusündmus 11. Tartu Rulluisumaraton toob kohale ligi 1500 nooremat ja vanemat
rulluisutajat, kes viimasel suvekuul saavad nautida rulluisutamise võlusid kolmel erineval distantsil - 42 km, 21 km ja 10 km. Tartu
Rulluisumaraton pakub põnevust ja konkurentsi Eesti parimatele uisuvõluritele, kuid on samas igati sobiv ka kõigile neile, kes rulluisutamisega esimest suve tutvust teevad.
Et nii osalejad kui ka pealtvaatajad ürituse ajal kõige toimuvaga paremini kursis oleksid ning kohapeal sujuvamalt orienteeruksid, palume kõigil rulluisutajatel ja ka lihtsalt Tartu Rulluisumaratonist huvitatutel tutvuda skeemide ja infoga, mis sisalduvad siin
Tartu Rulluisumaratoni ametliku häälekandja ajakirja Sport augusti numbri lehtedel.

VÕISTLUSKESKUS ja spordikaupade EXPO

AJAVÕTT

Tartus, Narva mnt ja Kruusamäe tn ristil
19. august kell 12.00 – 18.00
20. august kell 9.00 – 16.00
Tel: +372 515 0360
E-mail: tartumaraton@tartumaraton.ee

• Kinnita kiip jalale, rulluisu kohale
• Hoolitse, et ajavõtukiip saaks finišis üle antud!
• Katkestamise või startimata jätmise korral tuleb kiip
tagastada sekretariaati! Kiibi tagastamata jätmise või
kaotamise korral tuleb tasuda trahv 95 €.

NELJAPÄEV, 10. AUGUST

RULLUISUKOOL JA ÜHISTREENING
19.00-21.00 Ühistreening ja rulluisukoolitus Tartu Rulluisumaratoni rajal Inglimäel ja Aoveres

LAUPÄEV, 19. AUGUST
Narva mnt ja Kruusamäe tn ristil

7. TARTU RULLUISUSPRINT
15.00 7. Tartu Rulluisusprindi eelsõidud, 600 m eraldistardist
17.00 7. Tartu Rulluisusprindi finaalid, 4 kaupa ühisstardist
17.30 7. Tartu Rulluisusprindi autasustamine

LASTESÕIDUD
14.00
16.00
16.15
16.30
16.50

K2 Laste rulluisukool
TILLUsõit 500 m, koos saatjatega
TILLUsõit 500 m, ilma saatjateta
MINImaraton 3,4 km
Lastesõitude auhindade loosimine

TULEMUSED
avaldatakse mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil
ja kodulehel www.tartumaraton.ee. Esialgne protokoll ilmub
ajalehe
vahel võistlusjärgsel esmaspäeval ehk
21. augustil.
Enda andmete puudumisest lõpuprotokollis teata sekretariaati hiljemalt 23.08.17. Ametlik protokoll ilmub kodulehel
hiljemalt 25.08.17

PÜHAPÄEV, 20. AUGUST

11. TARTU RULLUISUMARATON

ARSTI SOOVITUS

11.00
11.15
13.00
14.10
16.00

•
•
•
•
•
•

21,1 km start
10 km start
42,2 km start
Eeldatav 42,2 km võitja finiš
Finiš suletakse

SMS TEENUS
Sõbra või pereliikme liikumist rajal saad
kõige paremini jälgida, kui tellid 1182 SMS
teenuse. Saada SMS numbrile 1182 sisuga: TM XXXX (osaleja
stardinumber). Vastu saad sõnumi osaleja vahefinišiaegade
ja eeldatava finišiajaga. Sõnumi hind on 0,30€.

Kiiver olgu peas, kui uisud on jalas!
Soovitav on kanda kaitsmeid!
Pidurdamiseks ära haara kinni kaasvõistlejast!
Joogipunktis ära võta kiivrit peast!
Finišis võta ära uisud ja alles siis kiiver!
Kuuma ilma korral joo palju stardieelselt, rajal teenindusja joogipunktides ning võimalusel võta rajale kaasa ka oma
joogipudel!
• Tervisemure või trauma korral helista 112!

OLULISED MÄRKUSED KORRALDAJALT
• Keppide kasutamine on keelatud!
• Rullsuuskade kasutamine on keelatud!
• Aeglasem sõitja - hoia parempoolsesse rajaserva, et
kiirematel oleks möödumine ohutu!
• Soojendamine on lubatud vaid selleks ettenähtud alas,
võistlusrajal keelatud!

PAKIHOID

STARDIGRUPID
42 km
stardinumbrid

Eliitgrupp

21 km
stardinumbrid

10 km
stardinumbrid

3001 - ...

1 - 100

1. grupp

101 - 200

2001 - 2500

2. grupp

201 - 300

2501 - …

3. grupp

301 - 500

4. grupp

501 - 700

5.grupp

701 - ...

Pakihoidlast või sekretariaadist saad vajadusel pakikoti. Paki
oma asjad, märgi kleepsule oma stardinumber ja kontaktandmed, sule kott kindlalt ja anna pakihoidu. Pakkide väljastamine
toimub stardinumbri viimase numbri alusel.

PARKIMINE
Põhiparkla asub Eesti Rahva Muuseumi kõrval asuvas parklas,
Muuseumi teel. Parkimisel palume jälgida G4S turvatöötajate
märguandeid. Parkimine on kõikidele osalejatele tasuta.
Autoparklatest on soovitav liikuda võistluskeskusesse jalgsi,
mitte rulluiskudega ning vahetusjalatsid saab jätta ürituse
ajaks pakihoidu.

TEENINDUSPUNKTID RAJAL
42 km

21 km

10 km

13,7 km

10,5 km

-

2. RC Cola / Kõrveküla

18 km

-

-

3. Terminal / Vahi

21 km

-

5 km

-

-

1. K2 / Aovere

4. K2 / Aovere

30,2

5. RC Cola / Kõrveküla

34,5 km

18 km

-

6. Terminal / Vahi

37,4 km

-

-

21 km

-

FINIŠ

42

km

km

NB! Võistluskeskuses on valvega rattaparkla!

LIIKLUS
Liiklus 11. Tartu Rulluisumaratoni trassil on võistlusnädalavahetusel terves ulatuses suletud. Vaata ümbersõite skeemilt!

KAOTATUD JA LEITUD ASJAD
Punkt asub võistluskeskuses (vt skeem). Ürituse järgselt saab
kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton ühe kuu jooksul pärast maratoni.

TEENINDUSPUNKTIDE MENÜÜS: vesi, spordijook, leib, kukkel, sool,
soolakurk, rosinad, banaan, supp, leib, kukkel, vesi, mahlajook, jogurt

TEHNILINE ABI

TOITLUSTADA AITAVAD:
supp ja soolakurk

leib ja saiake

Stardis/finišis korraldab tehnilist abi
banaan

spordijook

AURA KESKUS KUTSUB
vesi

alkoholivaba õlu

mahl

ujula, veepark, tervisekeskus ja saunad ootavad
maratoonareid lõõgastuma 20%-lise hinnasoodustusega.

karastusjook

Võistluste juhend ja lisainfo: www.tartumaraton.ee
Meediapartner

Rulluisupartner

Maratoni kodu

Suurtoetajad

Toetajad

Ametlikud häälekandjad
www.aleht.ee

jogurt

11. Tartu Rulluisumaratoni ametlik info

Stardigrupid

