
1. ÜLDINFO 
1.1 Vabadusevalvuri jooks toimub reedel, 03. juuni 2022 Jõhvi linnas. 
1.2 Start ja finiš asuvad Jõhvi Spordikooli territooriumil/Jõhvi linnastaadionil. 
1.3 Vabadusevalvuri jooksu korraldab Viru Vangla.  
1.4 Võistluskeskus asub Jõhvi spordikooli territooriumil, aadressil Hariduse 5/2.  
1.5 Võistlus viiakse läbi kooskõlas käesoleva juhendiga. 
1.6 2022. aasta Vabadusevalvuri jooksust saadava tulu raames toetatakse Eestisse jõudnud 

Ukraina lapsi 
 
2. OSAVÕTJAD 
2.1 Tegemist on avaliku spordiüritusega, millest on oodatud osa võtma kõik huvilised. 
2.2 Osavõtja kinnitab rajale minnes, et omab piisavat füüsilist võimekust raja läbimiseks ja 

terviserikke korral pöördub raja vabatahtlike või meditsiinitöötajate poole (meditsiiniline 
abi paikneb võstluskeskuse ees). 

2.3 Vabadusevalvuri jooksu ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osaleja 
loobumisel (olenemata põhjusest) osavõtumaksu ei tagastata.  

 
 
3. VÕISTLUSKESKUS 
3.1 Võistluskeskus asub Jõhvi Spordikooli territooriumil. 
3.2 Võistluskeskuse territooriumil asuvad: 
3.2.1 sekretariaat (numbrite väljastamine ja võistlusega seotud info); 
3.2.2 pakihoid; 
3.2.3 meditsiiniabi; 
3.2.4 fotosein; 
3.2.5 duši- ja riietusruumid. 
 
4. REGISTREERIMINE JA OSALUSTASU 
4.1 Registreerimine on avatud veebis kuni 27.05.2022. 
4.2 Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet aadressil www.vabadusevalvur.ee/jooks  
4.3 Registreerimine kohapeal on avatud võistluspäeval alates kella 11.00. 
4.4 Jooksu osalustasu on 10 eurot, kuni 18-aastastele 3 eurot. Osalustasu läheb 100% 
heategevuseks. Soovi korral võib annetada ka suuremat summat. 
4.5 Kohapeal registreerunutel on võimalik maksta osalustasu sularahas. 
4.6 Osalustasu palume kanda üle kontole 
Rahandusministeerium 

Swedbank EE932200221023778606 

SEB EE891010220034796011 

Luminor EE701700017001577198 

LHV EE777700771003813400 

Viitenumber: 2800080561 

 

5. VANUSEGRUPID 
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http://www.vabadusevalvur.ee/


 

6. RAJAKORRALDUS 

6.1 5 km ja 10 km distantsil osalejad läbivad ühe ringi. 

6.2 10 km rada sisaldab ringi ümber Viru Vangla perimeetri. 

6.2 Km tähised paiknevad osaleja paremal käel: 10 km osalejal kollase taustaga ja 5 km 

osalejal musta taustaga viidad. 

6.3 Joogipunktides on tagatud vesi (10 km – 2 joogipunkti; 5 km – 1 joogipunkt) 

6.4 Võimalus valida kahe jooksu distantsi ja kõnni vahel - 10km ja 5km.  

6.5 Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima raja märguandeid! 
Raja kaardid avaldatakse hiljemalt 06.05.2022 
10 km 
5 km 
 

7. STARDIKORRALDUS 

7.1 Stardimaterjalide väljastamine toimub nime alusel  
7.2 Stardimaterjale väljastatakse 03.06 alates kella 10.00-st võistluskeskuse territooriumil. 
7.3 Stardimaterjalide väljastamine lõpeb 30 minutit enne starti.  
7.4 Stardikoridor on jagatud kaheks osaks (rinnanumbrid 1-100; rinnanumbrid 101-). 5 km 
distantsile minnakse ühiskoridorist. 
7.5 10 km start antakse kell 13.00. 
7.6 5 km jooksu ja kõnni start kell 13.15. 

7.7 Finiš suletakse kell 15.00. 

7.8 Finišijärgselt antakse igale osavõtjatele vesi ning meene. 

8. FINIŠIKORRALDUS 
8.1. Finišijärgselt tuleb liikuda mööda järelkoridori, kus osavõtjatele antakse meene ja jook.  
 

9. AJAVÕTT 
9.1 Ajavõtuga distantsidel toimub elektrooniline ajavõtt.  
9.2 Ajavõtt toimub kiibiga, mis on kinnitatud stardinumbri tagaküljele.  
9.3 Kiipi ei tohi numbri tagant eemaldada ja numbri voltimine on keelatud.  
9.4 Number tuleb kinnitada rinnale ning number peab olema nähtav kogu võistluse vältel 
stardist finišijoone ületamiseni. 

10.TULEMUSED 
10.1 Tulemused avaldatakse www.vabadusevalvur.ee veebilehel. 
10.2 Vanuseklasside paremusjärjestus kajastub distantside lõpuprotokollis. 

11. MEDITSIINIABI 
11.1 Meditsiiniabi on tagatud nii stardi kui ka finišipaigas.  
11.2 Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada sellest rajal korraldamisega seotud 
isikutele või hädaabinumbril 112. 
 
12. AUTASUSTAMINE 
12.1 Võistlusklassi võitjaid 10 km ja 5 km jooksjaid autasustatakse kinkekaardi ning 
meenega 03.06.2022 
 

13. PANE TÄHELE! 
13.1 Pesemine ja riietusruumide kasutamine on võimalik Jõhvi Spordikooli territooriumil. 
13.2 Tasuta pakihoid on avatud võistluskeskuse territooriumil. Korraldaja ei vastuta 
pakihoidu jäetud esemete eest. Pakihoiu kasutamine on osaleja vastutusel.  

http://www.vabadusevalvur.ee/


13.3 Võistluse ajal liiklust ei suleta. Minnes liigutakse tee paremal pool ja tulles (samas 
koridoris) tee vasakul pool.  
13.4 Osalejatele ei ole eraldi parkimine korraldatud. Parkida saab Pargi keskuse parklas ning 
võistluskeskuse lähistel, kui see ei ole liiklusmärkidega keelatud. 
13.4 Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korraldajad jookavalt.  

TÄHELEPANU!  Seoses COVID-19 levikust võib ette tulla muudatusi programmis, kõikidest 
muudatustest teavitatakse osalejaid e-maili või telefoni teel.  

KONTAKTANDMED 

6637810 
Jaanika.mikk@just.ee 

 

 

 

 

 

 


