
Kakumäe Rannajooks 2022

Aeg ja koht: 29.06.2022 Kakumäe rand

Põhijooksu start: 18:30

Tilluraja start:  Start avatud ( ise valitud stardiaeg) vahemikus 17.30- 
19.30.

Eesmärk:

 Pakkuda jooksuelamust Tallinna kaunites linnaparkides ja 
lähiümbruses.

 Argipäevaõhtune sportlik lõõgastus looduses kogu perega 
(väikelastele tillurada).

 Propageerida sportlikku eluviisi, mis tagab positiivse ellusuhtumise 
ja parema tervise.

 Üritus on suunatud igal tasemel jooksmisega tegelevale inimesele.
 Pakkuda treeningvõimalusi sportlastele.

Klass (vanus) Sünniaasta
Tillu 2015 hiljem sündinud 
MN 14 (8-14) 2008-2014
MN 19 (15-19) 2002-2007
MN 21 (20-39) 1983-2002
MN 40 (40-49) 1973-1982
MN 50 (50-59) 1963-1972
MN 60 (60+) 1962 ja vanemad
MN Ajavõtuta jooks, 
kõnd 1930- 2014

Registreerimine:  Registreerimine on avatud Sportos.eu 
iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.pargijooksud.ee/  kuni 
27.06.2022 kella 23:59. 

Ajavõtuga jooks:

Osalustasu on 16€ kuni 27.06 kella 23:59 ( 29.06 kohapeal 21€)

Soodus 12€ kuni 19 a (k.a.) ja 63a ja vanemad kuni 27.06 kella 23:59 
(29.06 kohapeal 17€).



Ajavõtuta jooks/kõnd:  osalustasu 10€ kuni 27.06 kella 23:59 ( 29.06 
kohapeal 15€)

Hind sisaldab ajavõttu, rinnanumbrit koos ajavõtukiibiga, medalit, pilte 
võistlusejärgselt, auhindu, jooki finišis, tähistatud jooksurada. 
Võistluskeskuses asub sekretariaat, pakihoid, välikäimla, riietumistelk.

Võistluspäeval 29.06 saab registreerida kohapeal kuni kella 17:30, 
osalustasu ajavõtuga jooks 21€ (soodushinnaga 17€), ajavõtuta jooks/kõnd
15€

Tillurada tasuta (sisaldab ajavõtukiipi SPORTIdent AC-U AIR)

Ajavõtt:   Elektrooniline ajavõtt. 

Jooksurada: Raja pikkus on ~7km. Jooksurada on maastikul tähistatud 
suunaviitade ja lintidega, rada kulgeb maastikul, pinnaskattega teedel.  
Kakumäe Rannajooksu rada algab ja lõpeb Kakumäe rannas ning viib 
Kakumäe poolsaare metsaradadele.

Tillurada:  Raja pikkus kuni 300 m. (NB! tillurajal saavad osaleda ainult 
eelkooliealised lapsed k.a. 7a.)

Rinnanumbrite väljastamine: 29.06 kohapeal kell 17.00-18.15

Autasustamine:  Autasustatakse kohapeal absoluutarvestuses esimest 
kolme paremat meest ja naist, klassides MN14 ja MN 19 kolme paremat 
noormeest ja neidu. 

Eriauhind: Tillurajal kõik osalejad.

Tulemuste arvestus: Koostatakse klasside ja absoluutarvestuse 
protokoll. Tulemused avaldatakse https://www.pargijooksud.ee/

FINIŠ: Ürituskeskus ja finiš suletakse kell 20:30

Osavõtt üritusest toimub omal riisikol ja registreerimisega  kinnitatakse 
omavastutus. Alaealise osaleja eest vastutab lapsevanem. 
Registreerimisega  nõustub osaleja avalikkusele suunatud teabe 
avaldamisega ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja 
filmimaterjali ettevõtmise propageerimiseks.  Võistluse protokollid on 
avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse 
võistluse korralduslikel eesmärkidel.

Korraldajad: 

Peakorraldaja:  Kaido Nurja  tel. +372 5057187        
kaido.nurja@gmail.com

mailto:kaido.nurja@gmail.com


Ajavõtt: Elektrooniline ajavõtt

Registreerimine:  https://iseteenindus.pargijooksud.ee/

Veebileht:  www.pargijooksud.ee

http://www.pargijooksud.ee/

