JUHEND
1. Aeg:
19. mai 2019
2. Start:
Kõigile distantsidele toimub start kell 11.00
3.Korraldab:
Paikuse Spordikeskus koostöös Maanteeametiga ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu Leader
meetmega
4. Eesmärk:
Pakkuda liikumisvõimalust erinevatele vanuse-ja sihtgruppidele.
spordisündmusega, kus aega ei võeta ja koht ei ole oluline;

Tegemist

on

Jätkata traditsiooni;
Edendada rattakultuuri Paikuse osavallas ning pöörata tähelepanu turvalisele liiklemisele;

5.Tegevuspaik:
Matka start ja finiš on Paikuse Spordikeskuse parkla.
6. Marsruut:
Rajad kulgevad Paikuse osavalla teedel. Rajakaart on nähtav juhendi lõpus.
28 km (pikk rada) – Paikuse Spordikeskus - Raudtee tn.- Jõekalda tee – Servaku tee- Vaskrääma
(M.Lüdig)-Surju tee - Tammuru – Luige tee – Põlendmaa tee – Seljametsa tee – Raudtee tn.Paikuse Spordikeskus;
20 km – Paikuse Spordikeskus - Raudtee tn.- Jõekalda tee – Servaku tee - Surju tee -Tammuru –
Luige tee – Põlendmaa tee – Seljametsa tee – Raudtee tn.- Paikuse Spordikeskus;
5 km (laste rada) – Paikuse Spordikeskus – Raudtee tn. - Jõekalda tee – Kiviaja küla – RMK
metsatee - Teeveere tn. - Kooli tee – Paide mnt. – Paikuse Spordikeskus.
Distantsil on avatud liiklusega lõike. Teid ja tänavaid sündmuse ajaks ei suleta, liigeldakse
vastavalt liikluseeskirjadele.

7. Finiš:
Stardiga samas paigas – Paikuse Spordikeskus, Paide mnt. 19, Paikuse alev, Pärnu linn
8. Registreerimine:
Eelregistreerudes aitad korraldajaid ja ka iseend - et teaksime Sind oodata! Eelregistreerimine
16.maini 2019 registreerimisvormil, mis on leitav või tel. 4453392 (esitatakse täiendavaid
küsimusi).
Stardipaigas alates kell 10.30.
Osavõtutasu: puudub

9. Aktiivsete premeerimine ja lõpetamine
Kõigi osavõtjate vahel läheb loosi peaauhinnana jalgratas. Lisaks loositakse välja ka teisi auhindu.
Orienteeruv algus kell 14.00
10. Üldiselt:
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Lapsed võivad mõlemale pikale distantsile startida
vanemate loal ja vastutusel. Rattaretkel aega ei võeta ja paremusjärjestust ei selgitata.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja
videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
10.1 Tulenevalt Liiklusseadusest on alla 16-aastastele kinnirihmatud jalgratturikiivri kandmine
kohustuslik. Ilma kiivrita alla 16-aastaseid rattureid rajale ei lubata. Täiskasvanutele on kiivri
kandmine soovituslik
10.2 Matkal on kohustuslik kinni pidada liikluseeskirjadest.
12. Info:
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab sündmuse korraldustoimkond. Korraldajatel on
õigus muuta distantsi pikkust või juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab!

Jalgrattamatka „Tunne oma koduvalda“ rajakaart

