
 
 

 

 LOSSIJÄRVE KEVADJOOKS LASTELE 2022 
 

JUHEND 
 
 

I EESMÄRK 
Elavdada rahvasspordielu ning ühistegevust Peipsiääre valla ning naaberpiirkondade laste seas. 
Populariseerida liikumist ja jooksmist laste hulgas. Selgitada välja parimad erineval maastikul 
jooksjad. Tutvustada Alatskivi kui kaunist suvitus-, liikumis- ja spordipaika. 
 
II AEG JA KOHT 
Peipsiääre Lossijärve Kevadjooks lastele toimub – teisipäeval, 31. mail kell 18:00, stardid lossi 
väravast. 
 

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 
Võistluse ettevalmistamist ja korraldamist teostab Peipsiääre vallavalitsus, peakorraldaja Priit 
Allikivi. 
 

IV OSAVÕTJAD 
Peipsiääre Lossijärve Kevadjooksust lastele on oodatud osa võtma kõik vallas elavad lapsed, 
nende sugulased ja sõbrad. Võistlusarvestus toimub kaheksas võistlusklassis.  
 
V SÜSTEEM JA PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 
Lossijärve Kevadjooksul lastele toimub arvestus eraldi üheksas erinevas võistlusklassis:  
kuni 5 aastased lapsed, 6-8 aastased poisid, 6-8 aastased tüdrukud, 9-10 aastased poisid, 9-10 
aastased tüdrukud, 11-12 aastased poisid, 11-12 aastased tüdrukud, 13-15 aastased poisid, 13-15 
aastased tüdrukud Jooksuradade kaart juhendi lõpus. 
Kevadjooksul võisteldakse kolmel erineva pikkusega rajal:  
• ümber lossi järve 1 ringil - 2,9 km, jooksevad 13-15 aastased poisid ja tüdrukud; 
• 2 korda lossi pargi + lossi esisel ringil – 1,6km, jooksevad 11-12 aastased poisid ja tüdrukud; 
• lossi pargi + lossi esisel ringil – 800m, jooksevad 9-10 aastased poisid ja tüdrukud; 
• lossi pargi ringil – 500m, jooksevad 6-8 aastased poisid ja tüdrukud; 
• lossi esine ring – 300m, jooksevad kuni 5 aastased. 

 
VI PROTESTID JA MUUD SANKTSIOONID 
Protest esitatakse peakohtunikule, koos esitamisega tasutakse 50€, mis protesti rahuldamise korral 
tagastatakse. Protesti lahendab peakohtunik koos peakorraldajaga. 
 

VII AUTASUSTAMINE 
Peipsiääre Lossijärve Kevadjooksu lastele kolme parimat jooksjat igas kaheksas võistlusklassis 
autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Kõigile osalejatele kõrrejook. 



 
 

 

IX REGISTREERIMINE 
Lossijärve Kevadjooksule lastele on võimalik registreerida võistluspäeva õhtul kella 16:00ni.  
Osavõtust palume teatada mailile priit.allikivi@peipsivald.ee (nimi ja vanus/klass).  
 
X ÜLDISELT 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, alla 14-aastase võistleja tervise eest vastutab 
lapsevanem. 
Käesoleva võistluse administreerimiseks võistlustulemuste avalikustamiseks, on vajalik töödelda 
isiku nime, koolilist kuuluvust ning juhendajat. Töötlemise alla kuulub ka fotode ja muud isiku kohta 
koostatud visuaalsete ja audiovisuaalsete materjalide avalikustamine Peipsiääre valla 
paberkandjal, veebilehel ning sotsiaalmeedias. Eeltoodu hõlmab endas andmete edastamist 
kolmandatele isikutele (eelkõige võistluste korraldajad).  
Alkoholijoobes võistlejaid võistlema ei lubata, peakorraldajal ja võistluse läbiviijal on õigus kahtluse 
korral võistleja eemaldada.  
Informatsioon võistluse kohta asub veebileheküljel www.peipsiääresport.ee 
Täiendav info võistluse kohta: 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist: Priit Allikivi – telefon 53 046 113, priit.allikivi@peipsivald.ee 
 
Jooksuradade kaardid: 
 

 
 



 
 

 


