
LÄÄNEMAA NOORTE BASSEINITRIATLON

EESMÄRK:
Arendada ja toetada noorte laiapõhjalist spordi- ja liikumisharrastust.
Propageerida Läänemaal viimasel kümnendil Eestis populaarsust kogunud spordiala  ̶  triatloni.

AEG JA KOHT:
Pühapäev 08.10.2017
09:45 - Soojenduse algus
10:00 - Ujumine Haapsalu veekeskuses
12:00 - Rattasõit + jooksmine Paralepa metsas algusega seeneplatsilt

REGISTREERIMINE:
Võistlusele  saab  eelregistreerida  Läänemaa  noorte  basseinitriatloni  ametlikul  veebilehel
laanetriatlon.weebly.com oleva  registreerimisvormi  kaudu.  Samal  lehel  avaldatakse  ka
registreerunute nimed.
Registreerida on võimalik ka kohapeal, Haapsalu veekeskuse fuajees, pool tundi enne soojenduse
algust.
Registreerimisega Läänemaa noorte basseinitriatlonile annab lapsevanem automaatselt nõusoleku
kasutada osalejatest (noortest) ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

VANUSEKLASSID JA DISTANTSID:
M12 - 2005 ja nooremad / N12 - 2005 ja nooremad / M18 - 1999-2004 / N18 - 1999-2004
100 m ujumist - 4,6 km rattasõitu - 1,25 km jooksu

OSAVÕTJAD:
Triatlonivõistlusele  on  oodatud  osalema  kõik  huvilised,  kes  on  kehaliselt  võimelised  distantsi
läbima.
Võistlejal on kohustus anda korraldajatele lapsevanema (või volitatud isiku) telefoninumber.
Iga osaleja hoiab oma varustustust ja tervist ise; on viisakas kohtunike ja kaasvõistlejate vastu ning
peab kinni ausa spordi põhimõtetest.

VÕISTLUSKESKUSED:
Haapsalu veekeskus, Lihula mnt 10a (ujumine)
Paralepa Terviserajad, seeneplats (jalgratas+jooks)

UJUMINE:
Soojendusujumise algus 9:45.
Võistlusstardid Haapsalu veekeskuse ujulas 10:00-10:30 (M12, N12) ja 10:30-11:00 (N18, M18).

NUMBRITE VÄLJASTAMINE:
Ujumisaegade põhjal, Haapsalu veekeskuse fuajees.



RATTASÕIT:
Rattarajale starditakse ujumise aegade põhjal, esimesena stardib kõige kiirem ujuja. Iga järgmine
stardib rajale nii mitu sekundit hiljem, kui palju ta ujumises liidrile kaotab.
Rattasõit toimub Paralepa metsas 12:00 4,6 km ringil. Rada on tähistatud suunaviitade, lintide ja
kohtunikega. Võistlejatel on kohustus täita kohtunike märguandeid.
Kiivri kandmine on kohustuslik!

JOOKS:
Toimub  1,25  km ringil  Paralepa  metsas,  kohe  rattadistantsi  järel.  Vahetusala  algus  ja  lõpp  on
tähistatud.
Ratta saab panna puude najale või maha, aga ei tohi jätta rajale, kus nad takistaksid kaasvõistlejaid.
Võistlejatel on kohustus täita kohtunike märguandeid. Rada on tähistatud lintide ja kohtunikega;
raja teine pool ühtib rattaraja lõpu osaga.
Esimesena finišeeruja on Läänemaa noorte basseinitriatloni võitja.

AJAVÕTT:
Stopperiga.

AUTASUSTAMINE:
Paralepa metsas, seeneplatsil 15 minutit pärast viimast lõpetajat.
Individuaalselt autasustatakse iga võistlusklassi parimaid.
Igale lõpetajale taastav šokolaad ja/või meene.
Firmadel on võimalus välja panna eriauhindu.

PEAKORRALDAJA:
Suusaklubi Sula MTÜ
Kadri Lukk, tel. 53 499 039
kadrilukk@gmail.com 

KOHTUNIKE KOGU:
Kadri Lukk, tel. 53 499 039, kadrilukk@gmail.com 
Kristjan Kosk, tel. 51 86 789, kosk.kristjan@gmail.com
Erika Laherand, tel. 50 67 527

PROTESTID:
Protestid  esitada  vahetult  pärast  finišeerumist  kohtunike  kogule,  kes  langetab  üheskoos
vastavasisulise otsuse.

INFO:
Läänemaa noorte basseinitriatloni ametlik veebileht: laanetriatlon.weebly.com
Ülaltoodud aadressile laetakse hiljem üles tulemused, pildid ning võimalik muu info.
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