
X. TÕRISE TRIATLON: 
 
 
EESMÄRK:   
Populariseerida triatloni kui tervislikku spordiala nii noorte kui täiskasvanute hulgas. 
Anda võistlemise võimalus ka harrastussportlastele, sealhulgas ka saarlastele. 
 
AEG ja KOHT:   
Võistlus toimub 30. juunil 2018.a.Saaremaa vallas -  marsruudil Tõrise järv Aste 
asula staadion, start antakse kell 14.00 
 
KORRALDUS:   
Võistluse viib läbi MTÜ Kaarma Sport Management 
 
Peakohtunik : Lembit Pallas 
Rajad           :  Boris Lehtjärv  
Ajavõtt         :  www.Championchip.ee 
 
Kontak/info  :  +372 52 01 611, kaarmasport@gmail.com 
 
 
OSAVÕTJAD:   
Individuaalne - ja võistkondlik arvestus 
 
Võistlejad vastutavad oma tervise eest ise 
 
 

Vanusegrupid: 

Noored  ( M ja N ) – 2001 ja hiljem sündinud 

Mehed ja Naised – 1979 kuni 2000 

Veteranid  ( M ja N ) – 1978 ja varem sündinud 

Võistkondlik, 3 eraldi liiget - ujuja – rattur – jooksja 

 

DISTANTS: 

Ujumine: 550m ( pöördega ) - Tõrise järves 
Ratas:    16,8 km ( alguses kruusakate 3,0 km ) – Tõrise järv -  Aste asula staadion 
Jooks:      4,5 km - Aste asula staadion – Laoküla  – Aste asula staadion ( u. 2,5km 
kruus ) 
 
Jalgrattasõidul KIIVRI KANDMINE ON KOHUSTUSLIK 

Jalgrattadistantsil TUULESSÕIT  ON lubatud 

Rajad on tähistatud, jalgratta - ja jooksutrass on liikluseks avatud ja osavõtjad 
peavad jälgima liikluseeskirju ning täitma korraldajate märguandeid 



 

AJAVÕTT: 

Ajavõtt toimub elektrooniliselt kiipidega 

Ujumine – aeg stardipaugust kuni vahetusalasse sisenemiseni 

Rattasõit – aeg vahetusalasse sisenemisest kuni jooksuks alast väljumiseni 

Jooks – aeg vahetusalast väljumisest kuni finišini 

Võistkonna võistlusel antakse elektronkiip teatena üle järgmisele võistlejale, kui üks 
võistlejatest katkestab – loetaks katkestanuks kogu võistkond 

 

FINIŠ: 

Finišiprotokollis tuuakse ära võistleja/võistkonna koht nii üldjärjestuses  - kui ka oma 
vanusegrupis/võistkondade arvestuses 

 

REGISTREERIMINE: 

Registreerida saab aadressil kaarmasport@gmail.com, registreerimisel tuleb ära 
näidata nimi – sünniaeg – klubi/maakond/astutus, võistkonna puhul võistkonna nimi 
ja liikmete nimed alade järjestuses 

Registreerunud on võistleja/võistkond osavõtutasu laekumisel korraldaja pangaarvele 

Kohapeal saab registreerida alates 13.00 kuni 13.40 

 

STARDIMAKS: 

28.juunini on osavõtutasu 7 eur individuaal osavõtja ja 12 eur võistkond 
 
Võistluspäeval stardikohas 10 eur individuaal osavõtja ja 20 eur võistkond 
 
Osavõtutasu tuleb maksta MTÜ Kaarma Sport Management arveldusarvele 
EE912200221067900935  Swedbank  
 
Selgitusse kirjutada võistleja – või võistkonna nimi, kelle eest osavõtutasu maksti 
 
Võistluste ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel 
osavõtutasu ei tagastata 
 
 
 
 



AUTASUSTAMINE:   
 
Toimub orienteeruvalt kell 16.00 Aste staadionil 
 
Triatloni meeste ja naiste üldvõitjale karikas 
 
Auhinnad võistlusklasside kolmele paremale 
 
Auhind võitja võistkonnale 
 
Meene kõigile osavõtjale 
 
 
PROTESTID: 
 
Tuleb esitada 30 minuti jooksul peale finišit peakohtunikule 
 
MUU: 
 
Osalejad, kes soovivad korraldajate poolset abi enda transpordivahendi toomiseks 
Tõrise järve juurest Aste staadionile, palume sellest eelnevat teatada 
kaarmasport@gmail.com  
 
 
PS!  
Korraldajad jätavad omale õiguse teha võistluspäeval valitsevatest ilmaoludest  
lähtuvalt muudatusi võistluse läbiviimisel, millest informeeritakse osalejaid hiljemalt  
30 minutit enne starti. 
 
 

 


