
Juhend

1 KORRALDAJA
1   Kellukese jooks. Kunda lasteaia heategevusjooks. Korraldab Kunda lasteaed 

 kontakt lasteaed.kelluke@kunda.ee 

 
2 EESMÄRK
2.1  Propageerida jooksmist ja sportlikke eluviise igas eas inimeste seas.
2.2  Ühendada inimesi ja erinevaid spordiklubisid, keda seob huvi jooksmise vastu.
2.3  Heategevus – Kellukese jooksu  7 km ja 2,8km  heategevusjooksuga toetame 
koostöös kohalike ettevõtjatega, Kunda lasteaia laste õpikeskonna uuendamist.
2.4  Pakkuda jooksul osalejatele kordumatut elamust ning rõõmu.
 
3 TOIMUMISE AEG JA -KOHT
3.1  Kellukese jooks toimub 4. mail 2017. aastal Kunda linnas: Lasteaed Kellukese 
juures,  Lähtalagedal  ja Ranna teel.
 
4 DISTANTSID
4.1.1  7 km ajavõtuta põhijooks heategevusjooks
4.1.2  7 km ajavõtuta kõnd/kepikõnd heategevusjooks
4.1.3  2,8 km ajavõtuta jooks heategevusjooks
4.1.4  660m ja 230m  ajavõtuta lastejooksud 
 
5 OSALEMINE
5.1  Osaleja peab ise tagama piisava ettevalmistuse valitud distantsi läbimiseks. Osavõtt 
Kellukese  jooksul toimub omal riisikol.
5.2  Korraldaja soovitab  valida endale jooksul jõukohane tempo ja  distants.
5.3  Kellukese jooksul  lubatakse starti vaid eelnevalt registreerunuid.

6 START JA FINIŠ
6.1  Jooksude  start- ja finiš asuvad  Kellukese lasteaia juures.
6.2  7 km põhijooksul toimub stardigruppidesse jagunemine, mille osaleja saab ise 
otsustada kohapeal( kõndijad, jooksjad).
6.4   Kepikõndijatel ja kõndijatel on keelatud rajal joosta. 
6.5  2,8 km (jooks)
6.6  660 ja 230 km jooksud
 
7 AJAKAVA
7.1  7 km kõndijate start kell 17.45.
7.2  7 km  jooksu start on kell 18.00
7.3  2,8 km jooksu start on kell 18.00.
7.4  660 m Kellukese jooks,  start on kell 18.10.
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7.5  Stardimaterjalide väljastamine enne jooksu kohapeal toimub neljapäeval, 4.mail,
alates 15.00 -17.30.
7.7  Finiš suletakse kell 20.00.
 
8 VANUSEKLASSID
 
8.1 7 km jooksul/kõnnil/kepikõnnil osalejad on 14 ja vanemad
8.2  2,8 jooks osalejad on 8.-13. aastased
8.3 660 m jooksul osalejad on 5.-7-aastased
8.4 230 m lastejooksul osalejad kuni 4. aastased

9 AJAVÕTT
9.1  7km põhijooksul, kõnnil/kepikõnnil ning 2,8 km ja 660m  jooksul toimub võitja 
selgitamine kiiremini finišijoone ületanute vahel. Auhindamisele kuuluvad jooksude  ja 
kõndijate kolm esimest. 
9.2  Tulemused avaldatakse linnalehel ning korraldaja 

kodulehel lasteaed.kelluke@kunda.ee 

9.3   Vale nime all startinud osavõtja diskvalifitseeritakse.
 
10 RADA
10.1  7 km põhijooksu ja kõnni/kepikõnni rajal on kolm teeninduspunkti. 
10.2  Rajad on tähistatud ning abiks liikluskorraldajad. Rajal ei anta meditsiinilist abi.

11 REGISTREERIMINE
11.1  Kõikidele distantsidele  registreerimine toimub meilil katrivahesalu@hot.ee, 
registreerumiseks tuleb maksta osalustasu: Elle Türkel,  EE882200221035790012, 
Swedbank. (selgituseks Kellukese jooks).
11.2  Võistleja nimi ilmub stardiprotokolli Kellukese lasteaia kodulehel pärast osavõtutasu 
laekumist (ülekandega tasumisel kahe tööpäeva jooksul)
11.3  Internetis registreerimine lõpeb, 03.05. mail. Võistluskeskuses registreerimine 
on võimalik neljapäeval 04.05, kell 15.00–17.30 enne starti.
11.6  Kohapeal saab tasuda üksnes sularahas.

12   OSAVÕTUTASUD JA JOOKSU AUHINNAD
12.1  7 km põhijooksu, kõnni/kepikõnni, 2,8km  heategevusjooksu osalustasud on 
järgmised:
 

Distants

7 km jooks 3 €
7 km kõnd/kepikõnd 3 €

2,8 km jooks 1 €
 lastejooksud Tasuta
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12.2  Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
12.3  7km heategevusjooksul/kõnnil/kepikõnnil tagatakse osalejale tähistatud rada,  
rinnanumber, rajateenindus, joogipunktid, finišis: meened, jook . 
 
13 AUTASUSTAMINE
13.1  7 km põhijooksul autasustatakse kolme kiiremat finišeerujat 
13.2  7 km Kõnnil ja kepikõnnil autasustatakse kolme kiiremat finišeerujat 
13.3  2,8km jooksul autasustatakse kolme kiiremat finišeerujat
13.4  660 m lastejooksul  autasustatakse kolme kiiremat finišeerujat
13.5 230 m lastejooksul autasustatakse kõiki distantsi läbijaid

14 KAOTATUD JA LEITUD ASJAD
14.1  Kellukese jooksul omanikuta jäänud asjad, jäävad hoiule Kunda lasteaeda, kust 
omanik saab need tagasi.
 
15 PARKIMINE JA LIIKLEMINE
15.1  Osalejatele ja pealtvaatajatele ei ole korraldatud parkimist. Kellukese jooksul osaleja 
saab sõiduki parkida linna avalikkesse parklatesse(kauplus Konsum, kpl. Gross, 
Gümnaasiumi parkla). 

 
16 KORRALDAJA ÕIGUSED
16.1   Kellukese jooksul ära jäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel  
osavõtumaksu ei tagastata.  
16.2  Korraldaja ei vastuta Kellukese jooksul osalejate tervisliku seisundi eest. 
Korraldajal on õigus Kellukese jooksul osavõtja diskvalifitseerida, kui seda nõuab tema 
tervislik seisund, isik ei täida võistluse reegleid või segab kaasvõistlejaid. 
16.3  Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja oma nõusolekut kasutada temast 
Kellukese jooksul tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
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