
VESKISILLA HOTELL JA VABAAJAKESKUS
ESITLEB:

TÜRI Rull 2014
                                                                        

Türi Rull 2014 rulluisuvõistlused peetakse nelja etapilisena Türi- Kirna- Reopalu kergliiklusteel.

I etapp 28 mai 2014  Türi-Reopalu 9km / Kogunemine Reopallu- buss viib Türi starti
II etapp 11 juuni 2014   Reopalu- Türi / Kogunemine Veskisilla parklasse- buss viib Reopalu starti
III etapp 6 august 2014 Türi- Reopalu / Kogunemine Reopallu- buss viib Türi starti
IV etapp 13 august 2014 Reopalu- Türi / Kogunemine Veskisilla parklasse- buss viib Reopalu starti

NB - Eelkooliealiste (alla 7 aastased), lastestartide ( 7 – 10 aastased) ja noortestartide (11-
14aastased) võistlused toimuvad iga etapi finishis algusega 18.00
Stardid põhidistantsidele kella 18.30-st. Registreerimine võistlusteks  pool tundi enne starti. 
Algus 18.00, orienteeruv lõpp 20.00

                                               Distantsi pikkused: 
                                               Eelkooliealised poisid ja tüdrukud 0.5km

7-10 aastased 2.0 km
 10-14 poisid ja 10-15 neiud 4.0 km

15- ja vanemad 9 km

Seeriavõistluse võitjad selgitatakse 12 erinevas võistlusklassis:
                                              Eelkooliealised poisid, tüdrukud
                                              Poisid 7 – 10 aastased
                                              Tüdrukud 7 – 10 aastased
                                              Noormehed 11 – 14 aastased
                                              Neiud     11 – 15 aastased

          Põhiklass    Naised 16 – 34 aastased
                                              Põhiklass    Mehed 15 – 39 aastased    

           Naised 35 -44 aastased
                                              Naised 45 ja vanemad

          Mehed 40 – 49 aastased  
                                              Mehed 50 – 59 aastased
                                              Mehed 60 ja vanemad

Võistlusklassi paigutatakse võistleja vastavalt juhendis määratletud vanusele esimesel osaletud 
etapil. Hooajal võistlusklassi muuta ei saa. Põhiklassis võivad startida ka nooremad ja vanemad.

Võistlusklasside üldvõitjad selgitatakse vähemalt kolmel etapil saavutatud kohapunktide liitmise teel. 
Võrdsete punktide korral osutub võistlusklassis paremaks:
                                             nelja etapiga enim punkte kogunud võistleja
                                             rohkem etapivõite ( teisi, kolmandaid kohti) saanud võistleja 
                                             viimasel etapil parema koha saavutanud võistleja.
Seeriavõistluse üldarvestusse läheb võistleja, kes osaleb vähemalt kolmel etapil.
Punkte arvestatakse etapil saavutatud kohtade järgi alljärgnevalt: 1. koht 30 punkti; 2. koht 27 punkti; 3. 
koht 25 punkti; 4. koht 23 punkti; 5. koht 22 punkti; 6. koht 21 punkti jne.

Etapil kolme parema hulka tulnud võistlejaid autasustatakse diplomi ja medaliga

Igal etapil loositakse võistlejate vahel kaks 10 eurost VESKISILLA KINKEKAARTI !

KÕIKI võistlusklasside üldarvestuse kolme parimat autasustatakse diplomi ja KARIKAGA.   



Osalustasu: eelkooliealised tasuta/ õpilased 1 euro / täiskasvanud 2 eurot.

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kiivri kandmine võistlustel on kohustuslik.
    
Lisainfo: Sulo Särkinen, Türi Noortekeskuse juhataja. Tel. 53 088 495. email. sulo@tyri.ee


