
JUHEND 

NÕO VESKIJÄRVE I TRIATLON 

16. JUULI 2022 

Nõo Veskijärve I Triatlon toimub laupäeval, 16. juulil 2022.a. Triatloni korraldab Aitan Eestit MTÜ. 

RADA. START. FINIŠ  

Võistluskeskus asub Nõo alevikus Veskijärve ääres. Samas paigas on start, vahetusala ja finiš. 
Nõo Veskijärve triatlon on rahvatriatlon ja põhidistantsi pikkuseks on ca 10% täispikast triatlonist:  

 ujumine 350 m 
 maantee- või maastikurattasõit 17 km (rattaklass on vaba) 
 jooks 4,4 km 

Võistlus peetakse individuaalses arvestuses.  

Eraldi toimub laste triatlon individuaalarvestuses ning distantsid on: 75 m ujumine, 2,5 km rattasõit, 460m 
jooks. 

 
PÕHIDISTANTS 

Triatloni põhidistantsi start antakse ujumisega Veskijärve kaldalt kell 13.15.  

Rattarada kulgeb mööda asfalteeritud teed Nõo alevikust Tartu poole, enne raudtee ülesõitu paremale Kolga 
küla poole, sealt Unipiha peale ning läbi Luke Mõisapargi ning Luke tagasi Nõo alevikku.  

Jooksurada kulgeb Nõo aleviku ümbruses.  

Rada on tähistatud. Rattadistantsil on trass liikluseks avatud, osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju 
ja järgima liikluse korraldajate märguandeid. Rattadistantsil on kiivri kandmine kohustuslik. Rattasõidul on 
eessõitja tuules sõitmine keelatud. 

Rattaklass on vaba, sõit on asfalteeritud teel. 

 

LASTEDISTANTS 

Nõo Veskijärve triatloni lastedistantsi start antakse ujumisega Nõo Veskijärve kaldalt kell 12.00.  

Rattarada kulgeb Tõravere poole, ümberpöördega tagasi. Mööda asfalteeritud teed. 

Jooksurada on Nõo Veskijärve ääres.  

 

Osavõtt Nõo Veskijärve triatlonist toimub omal vastutusel.  
Triatlonil võivad osaleda kõik 2007 ja varem sündinud spordisõbrad, kes on piisavalt treenitud antud distantsi 
läbimiseks.  

VANUSEGRUPID 

PÕHIDISTANTS 
M ja N (2003-2007), M ja N (1973-2002), M ja N (1972 ja varem sündinud). 
 
LASTEDISTANTS 
Starti lubatakse 2014-2008 sündinud lapsed. Arvestus toimub kahes vanuseklassis:  
M ja N (2008-2010), M ja N (2011-2014). 
 

Finišiprotokollis tuuakse välja võistleja koht oma vanuseklassis. 

REGISTREERIMINE 

Osavõtjate registreerimine toimub internetis kodulehel www.aitaneestit.ee/triatlon. Osalejad loetakse 
registreerunuks peale registreerimistasu maksmist Aitan Eestit MTÜ arveldusarvele 
EE352200221073714377 Swedbank. Selgitusse märkida TRIATLON, ees- ja perekonnanimi, sünniaasta.  

Internetis toimub soodsama hinnaga eelregistreerimine kuni 5. juulini kell 23.59. 



Võistluspäeval toimub registreerimine kell 10.30-12.45 stardipaigas. 

 

OSAVÕTUMAKSUD: 

Kuni 5. juulini: põhidistants 20 €, lastedistants 10 € 

6.-15. juuli: põhidistants 30 €, lastedistants 20 €  

16. juuli: põhidistants 40 €, lastedistants 25 € 

 

Nõo Veskijärve triatloni ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel, 
võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata. 

Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval 16. juulil kell 10.30-12.45 stardipaigas Nõo Veskijärve 
rannas. 

AJAVÕTT 

Ajavõtt toimub elektronkiipidega. Aeg läheb käima stardipaugust. 

Võetakse kõikide etappide ajad ja etappide vahetusajad:  
UJUMINE, RATAS, JOOKS ja LÕPPTULEMUS. 

PÕHIDISTANTSI RATTARADA 

 

 



PÕHIDISTANTSI JOOKSURADA 

 

LASTEDISTANTSI RATTARADA 

 

 

 



LASTEDISTANTSI JOOKSURADA 

 

 

AUTASUSTAMINE 

Autasustamine toimub kell 15.00 finišipaigas Nõo Veskijärve rannas. 
Autasustatakse individuaalarvestuse vanuseklasside kolme parimat kõikides vanuseklassides. 

Peaauhind on põhidistantsi parimale meeste ja naiste arvestuses. 

PROTESTID 

Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 30 minuti jooksul pärast  
võistleja lõpetamist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korraldaja. Juhendis käsitlemata 
juhud lahendatakse korraldaja poolt jooksvalt. 

ÜLDINFO 

Osavõtjatele kindlustatakse rada, rattanumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus joogipunktis, 
autasustamine, soovi korral diplom nime, aja ja kohaga, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses, toitlustamine 
peale lõpetamist.  
Korraldajatest sõltumatutel põhjustel võivad korraldajad võistlusrada muuta või lühendada (vee liiga madala 
temperatuuri korral asendada ujumine jooksuga). 

KONTAKT 

Aitan Eestit MTÜ 

telefon: 5551 2345 

email: janarsaviir@gmail.com 

web: www.aitaneestit.ee/triatlon 


