
 

 

     XI AUDRU SILDADE JOOKS 

Audrus 1 . novembril 2020 
 

3 km jooks ja energiakõnd / 9,8 km jooks ja energiakõnd 

mudilaste jooks 200 m / lastejooks 400 m 
 

EELREGISTREERIMINE kuni 28.10 (k.a.) tagab soodsama hinna ja 
eelnevalt ettevalmistatud stardimaterjalid! Registreeri siin 

 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed: 

• Tule aegsasti kohale, et registreerimisel ei tekiks järjekordi. 
• Riiete vahetamine siseruumides ei ole lubatud. 
• Pesemis- ja sauna kasutamise võimalust ei ole.  
• Ühekordseid maske on võimalik osta kohapeal. 
• Haigusnähtudega püsi ikka kodus! 

 

3 km ja 9,8 km JOOKS JA ENERGIAKÕND 

• Start 13.00 Audru osavallakeskuse eest (Pärna allee 7). 
• Registreerimine ja numbrite väljastamine kell 11.00-12.45 osavallakeskuse ees. 
• Ajavõtt toimub elektrooniliselt. 
• Osavõtutasu: JOOKS eelregistreerimisel 5€ / samal päeval 10€,  

ENERGIAKÕND eelregistreerimisel 3€ / samal päeval 10€. 

Vanusegruppide arvestus jooksus 

• Neiud 2003-2006; Tüdrukud 2007-2010;  
• Noormehed 2003-2006; Poisid 2007-2010;  

• Naised 2002-1986; NVI-1985-1976; NVII-1975 ja varem sündinud 
• Mehed 2002-1981; MVI-1980-1971; MVII-1970 ja varem sündinud 

Autasustamine 

• 3 km distantsi vanusegruppide 3 kiiremat jooksjat autasustatakse medaliga, 
jooksu üldarvestuses 3 esimest meest ja naist autasustatakse karikaga.  

• 9,8 km distantsi vanusegruppide 3 kiiremat jooksjat autasustatakse medaliga, 
jooksu üldarvestuses 3 esimest meest ja naist autasustatakse karikaga. 

https://my.raceresult.com/160576/registration?lang=en


 

 

• Energiakõnni mõlema distantsi üldarvestuses 3 kiiremat autasustatakse 
diplomiga. 

 

LASTEJOOKS 400 m 

• Start 12.15 Lillepoe eest (Pärna allee 3a). 
• Registreerimine ja numbrite väljastamine kell 11.00-12.00 osavallakeskuse ees. 
• Ajavõttu ei toimu. 
• Osavõtumaksuta. 

Vanusegruppide arvestus 

• 5-6a tüdrukud; 7-9a tüdrukud 
• 5-6a poisid; 7-9a poisid 

Autasustamine 

• Vanusegruppide 3 kiiremat autasustatakse medaliga 
• Igale osavõtjale maiuspala.  

 

MUDILASTE JOOKS 200 m 

• Start 12.00 AS Japsi eest (Pärna allee 5) 
• Registreerimine ja numbrite väljastamine kell 11.00-11.45 osavallakeskusese 

ees. 
• Ajavõttu ei toimu. 

• Osavõtumaksuta. 

Vanusegrupi arvestus 

• Kuni 4-aastased (k.a) poisid ja tüdrukud 

Autasustamine 

• 3 kiiremat autasustatakse medaliga. 
• Igale osalejale maiuspala. 

 

LISAINFO 

• Registreerimine ja numbrite väljastamine lõpeb 15 minutit enne starti. 
• Kõik osalejad saavad peale jooksu süüa suppi ja juua teed. 
• 9,8 km distantsil joogipunkt asub Valgeranna Golfi ees.  
• Auhindade loosirattas osalevad 3 km ja 9,8 km jooksjad ning energiakõnnil 

osalejad. 



 

 

• Rada kulgeb osaliselt kergliiklusteedel, kuid peamiselt avatud liiklusega teedel ja 
tänavatel. Teid ja tänavaid sündmuse ajaks ei suleta. 

• Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma 
liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. 

• Kui tuled autoga, ära jooksuraja äärde pargi! 

Korraldaja õigused 

• Sündmuse kohta avaldatavad materjalid on avalikud dokumendid. 
• Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook jmt) 

avaldatud info õigsuse eest. 
• Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid 

ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel. 
• Force Majeure – loodusstiihiate ja muude korraldajast mitteolenevatel põhjustel 

tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure ́st 
tingitud ürituse ärajäämise korral osalustasu ei tagastata. 

• Registreerudes ja osalustasu makstes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja 
korraldaja pakutud tingimustega. 

Andmekaitse 

• Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. 
• Võistluste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 

talletamiseks. 
• Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse 

korralduslikel eesmärkidel. 

 

KORRALDAJA 

Audru Kultuuri- ja Spordikeskus koostöös Audru osavallakeskuse ja Pärnumaa 
Spordiliiduga. 

Lisainfo audruksk@audru.ee või 5804 0443 / www.kultuur.audru.ee 
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