2. TARTU TEATEMARATON
Juhend
1. 2. Tartu Teatemaratoni korraldab Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ja
programmile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
2. Võistluse eesmärk on pakkuda rahvasuusatajatele uut sportlikku väljakutset meeskonnatööna.
3. 2. Tartu Teatemaraton toimub pühapäeval, 10. veebruaril 2013 koos 42. Tartu Maratoni Avatud
Raja sõiduga 63 km pikkusel distantsil Otepää–Matu–Ande–Kuutse–Palu–Hellenurme–Elva.
4. Võistluse start antakse kell 9.00 Tehvandi Spordikeskuse staadionil ühisstardina. Finiš on avatud
kell 12.00–17.00 Tartumaa Tervisespordikeskuses.
5. Võisteldakse 4-liikmeliste võistkondadena ühes võistlusklassis. Võistlusdistants koosneb 4 etapist:
1. etapp Otepää–Matu 12 km
2. etapp Matu–Kuutse 20 km
3. etapp Kuutse–Palu 14,6 km
4. etapp Palu–Elva 16,4 km

Võistkonna etapiline ülesandmine peab olema täpsustatud hiljemalt 09.02.2013 kell 17.00. Sõitjate
etapilise järjestuse hilisem muutmine on keelatud. Reegli tuvastatud rikkumisel võistkond
diskvalifitseeritakse.
6. Teatevõistluse läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
Start Otepääl kell 9.00
1. Matu TP kell 11.00
2. Kuutse TP kell 13.00
3. Palu TP kell 14.50
Finiš kell 17.00
Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, neilt võetakse ajavõtukiip ning neil tuleb rajalt lahkuda.
Teeninduspunktidest tuuakse katkestajad soovi korral bussiga finišisse.

7. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Tulemuse saamiseks peab iga vahetuse võistleja
läbima distantsi nõuetekohaselt kinnitatud ajavõtukiibiga. Teatevahetuse üleandmine toimub
teeninduspunktis asuvas vahetusalas. Eelmise vahetuse suusataja eemaldab jalalt ajavõtukiibi ja
annab edasi oma võistkonna järgmise vahetuse suusatajale.
8. Suusatatakse vabas või klassikalises tehnikas.
9. Osavõtjatele tagatakse ajavõtt, diplom, teenindus ning toitlustus finišis ja rajal (distantsil kokku 6
teeninduspunkti), pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport
teeninduspunktidest finišisse.
10. Registreerimine toimub:
Maalehe poolt osalemispääsme võitnud võistkondadel palume end registreerida aadressil
maraton@maaleht.ee või telefonil 680 4458 (Marit Oimet) kuni 01.02.2013 kell 17.00.
Registreerimisel vajalikud andmed on inimeste arv (NB! teatevõistkond koosneb neljast inimesest),
võistlejate ees- ja perekonnanimed, võistkonna nimi , e-mail, kontakttelefon ja postiaadress.
Registreerida tuleb kogu võistkond korraga.
Võistkonna etapiline ülesandmine peab olema täpsustatud hiljemalt 09.02.2013 kell 17.00.
Stardipaigas 2. Tartu Teatemaratonile registreerimist ei toimu!
11. Osavõtutasu võistkonna kohta on 80 € kuni 07.02.2013. Maalehe võistkondadele on osalemine
tasuta. Ühekordne ümberregistreerimistasu (sh meeskonna liikmete muutmine) on 10 €.
12. Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või toimumispaiga muutmisel
osavõtumaksu ei tagastata.
13. Autasustatakse 3 paremat võistkonda. Autasustamine toimub finišiala poodiumil kell 14.00.
14. Osavõtjate transport. Logistikat stardist teatevahetusaladesse korraldajad ei taga.
Maratonipäeva hommikul saab Tartust ja Elva finišiparklast stardipaika Otepääl korraldajate tellitud
bussidega. Starti sõitvatele bussidele toimub piletimüük ainult eelmüügist. Pärast maratoni saab
eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja Otepääle. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on
eelmüügist 4 € ja maratonipäeval 5 €.
Bussipiletite eelmüük toimub Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst 25, Tartu) ja teistes
korraldajate teatatud kohtades (info tel 7421644 või aadressil tartumaraton@tartumaraton.ee).
Busside sõidugraafikud avaldatakse kaks nädalat enne üritust klubi kodulehel www.tartumaraton.ee.
15. Parklad stardipaikades ja finišis on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt
liikluskorralduse skeemile ja parklate täituvusele.

