
 

KIIDEVA KALAKÜLA RATTASÕIT 2020 

JUHEND  

Aeg ja koht  

Kiideva kalaküla. 29.08.2020.  

Võistluse ajakava ja distantsid  

12.00- Lastesõit  

12.30- Kiideva rattasõit (jooks) 

14.00- Supisöömine  

14.30- Autasustamine  

Covid-19 

Tulenevalt Covid-19 toimub Rattasõit vastavalt Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse 

operatiivsetele korraldustele. Jälgi Kiideva küla facebooki lehte. Vajalik eelregistreerimine! 

Distants 

Lastesõit toimub 700 m ringil ja Kiideva Rattasõit 2020 toimub marsruudil Kiideva-Puise 

matkarada-Tuuru rist-Koidu küla- Kiideva. Võistlusdistants on ca. 18 km, 1/3 kruusateed, 1/3 

metsateed, 1/3 asfalt.  

 

 



Võistlusklassid  

Lastesõidu vanuseklassid poisid (P), tüdrukud (T): 10-12, 7-9 ja kuni 6 aastased lapsed. Kõik 

lapsed saavad osaleja medali ning kohadiplomi. 

Kiideva rattasõidu vanuseklassid:  

M14 (2006 ja hiljem);  

N14 (2006 ja hiljem);  

M (1981 – 2005);  

N (1986– 2005);  

M40 (1980-1971);  

N35 (1985-1976);  

M50 (1970-1961)  

N45 (1975-1966)  

M60 (1960 ja varem) 

N55 (1965 ja varem) 

Kiideva jooksuvõistluse vanuseklassid: 

M ja N.  

Võistkonna –ja perevõistlus 

Võistkonnavõistlusel osalevad võistkonnad, millesse kuulub 4 liiget, kellest vähemalt üks 

peab olema kas naine (N,N55,N45,N35 või N14), meesveteran (M40, M50 või M60) või 

poiss (M14). Võistkondade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kõigi võistkonna 

liikmete ajad; Perevõistkonna moodustavad isa, ema ja vähemalt üks laps. Pere peab 

moodustama ühe leibkonna, kuid pere liikmed ei pea kandma ühte perekonnanime. 

Jooksuvõistlus 

Jooksuvõistluse eelduseks on 2019-2020 aastal Eestis läbitud poolmaraton ajaga alla 2 h ja 

maraton alla 4.30 h. Jooksuvõistlusele lubatakse kokku esimesed 20 registreerinut mõlema 

vanuseklassi peale. 

Registreerimine  

Nimeline eelregistreerimine kuni 28.08.2020  e-mail mikk.sarik@gmail.com. Registreerimisel 

palume märkida nimi, vanus ja võistkond-perekond. Võistlejad registreeritakse ja võistlejate 

numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas stardieelse tunni jooksul. Jooksuvõistlusele 

lubatakse esimesed 20 registreerinut. 

Autasustamine  

Iga vanuseklassi ja meeskondliku arvestuse kolme parimat autasustatakse diplomi, medali ja 

meenega. Võitjatele väärikad auhinnad.  



 

Tervislik seisund  

Iga osaleja vastutab ise oma tervise eest! Tulenevalt Covid-19 toimub Rattasõit vastavalt 

Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse operatiivsetele korraldustele. Jälgi Kiideva küla 

facebooki lehte! Kõikidel osalejatel järgida ennetusnõudeid. 

 

Info telefonil 5061027 ja mikk.sarik@gmail.com. 
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