Takistusjooks “BATTLE FOR TAPA” 2019
Takistusjooks “Battle For Tapa” on alustamas oma tegevust Eestimaa pinnal aastast 2019.
Antud takistusjooks erineb teistest Eestis ja selle lähiümbruses korraldatavatest samalaadsetest
üritustest sellega, et on nii füüsiliselt kui vaimselt raskem ning ühendab militaar- ja tsiviilmaailma
kokku. Kaasatud on erinevad organisatsioonid, muu hulgas Eesti Kaitsevägi (edaspidi EKV) ja
Tapa vald. Lisatud on funktsionaalse spordi elemendid ning rada sisaldab endas mitmeid
maastikuelemente, nagu näiteks terviserada, autokrossi rada ning EKV poolt kasutatav
harjutusväli. Tegemist on ka uue traditsiooni loomisega, et luua tihedamat sidet EKV ja
tsiviilmaailma vahel ning ühtlasi populariseerida sportlikku ja aktiivset eluviisi nii Tapa vallas kui
terves Eestis.
Me lubame Teile, et takistusjooks “Battle For Tapa” jätab osalejatele väga palju erinevaid
emotsioone ning toob kaasa nii vaimseid kui ka füüsilisi eneseületusi!
“That which doesn´t kill us makes us stronger” – Friedrich Nietzche

JÄLGIGE MEID:
Facebook (FB): https://www.facebook.com/battleforlifeest/
Instagram: https://www.instagram.com/battle_for_life_est/
Kodulehekülg: www.battleforlife.ee

AEG:
Takistusjooks “Battle For Tapa” leiab aset 10. august 2019 Tapa linna päevade raames.
ASUKOHT:
Männikumäe terviserada, Tapa linn, Lääne–Virumaa, Eesti.
AJAKAVA:
09:00 - Takistusraja kontroll ning lõplik rajaturvajate instrueerimine
10:00 - Algab stardimaterjalide väljastamine ning lastejooksudele registreerimine
LASTEJOOKSUD:
11:00 – kuni 4a (k.a) ~200m
11:05 – kuni 7a (k.a) ~400m
11:10 – kuni 10a (k.a) ~600m
11:20 – kuni 13a (k.a) ~800m
11:30 - OT (ohutustehniline) instruktaaž kõikidele osalejatele stardiplatsi juures

PUNASE RAJA STARDID:
12:00 - individualistid
12:10 - lahingpaarilised
12:20 - jaod/meeskonnad
Kui punasele rajale on registreeritud rohkem osavõtjaid kui algselt planeeritud siis stardi ajakava
muutub. Anname sellest teada meie kodulehel ning FB leheküljel.
ROHELISE RAJA START:
12:30 – kõik osalejad stardivad korraga
Iga raja ja klassi esikolmik autasustatakse kohe, kui nad on selgunud.
Rajad suletakse hiljemalt 18:00-ks!

RAJAD:
Roheline rada (proovijatele) u. 5 km pikk.
Roheline rada on mõeldud neile, kes ei ole varem takistusjooksudel osalenud ning ei oska enda
võimeid veel väga hästi hinnata. Antud rada on sobiv ka alaealistele osalejatele alates 15.
eluaastast, seda üksnes vanemate loal.
Roheline rada koosneb nii looduslikest kui ka tehistakistustest: seinad, ronimistorud, traattõkke
all roomamine, heinapallid, künkad ja kraavid, rehvide tassimine jne.
Rohelisel rajal on üle 25 takistuse (sealhulgas üle 15 tehistakistuse).
Punane rada (tõsistele harrastajatele) u. 15 km pikk.
Punane rada on mõeldud neile, kes end pidevalt treenivad ning on varasemalt juba sarnastel
üritustel osalenud. Kõik, kes on hiljuti ajateenistuse läbinud, sobivad hästi.
Punane rada koosneb nii looduslikest kui ka tehistakistustest: seinad, ronimistorud, roomamine
mudas, kraavide ületus, heinapallide ületamine, ujuvad sillad, künkad, rehvide veeretamine ja
tassimine, veetakistuste läbimine jne.
Punasel rajal on üle 60 takistuse (sealhulgas üle 35 tehistakistuse).
Nii punane kui roheline rada on märgistatud lintidega, suunaviitadega (punane rada - punane
värv, roheline rada - roheline värv) ja rajaturvajatega.
NB! Võistlusel on keelatud naeltega jalanõud, et säilitada takistuste hea seisukord ning tagada
takistusjooksul osalejate ohutus.

VÕISTLUSKATEGOORIAD:
Antud võistlus on jagatud kahte kategooriasse: militaar ja tsiviil.
Punasele rajale lubatakse mõlemad kategooriad, rohelisele rajale ainult tsiviil.
Militaarkategoorias peavad võistlejad olema riietatud militaarvormi (saapad, püksid, frentš või
jope).
Võistlusklassid:
Lahingpaar - 2 inimest (võib olla M/M, M/N, N/N)
Jagu - 6 kuni 8 inimest
Mõlema klassi võitjaid autasustatakse eraldi.
Jah, individuaalklassi antud grupis ei ole, sest “üksi lahinguväljal ei võidelda”!

Tsiviilkategooria kannab tavapärast spordiriietust.
Võistlusklassid:
Individuaalklass nii punase kui rohelise raja jaoks:
M ja M +45
N ja N +45
Rohelise raja jaoks lisaks:
Noored 14 - 17 a. (k.a) vanemate loal.
Punase raja jaoks:
Lahingpaar - M/M, M/N, N/N
Jagu - 6 kuni 8 inimest
Kõikide klasside võitjaid autasustatakse eraldi.

REGISTREERIMINE:
Varane registreerimine aitab takistusjooksu läbiviijatele paremini üritust ette valmistada,
seega ärge jätke registreerimist viimasele hetkele!
Kui te olete osavõtutasu tasunud, siis täitke meie kodulehel registreerimisvorm:
www.battleforlife.ee.
Vastame Teile 5 päeva jooksul e-maili teel, et kinnitada Teie osalus takistusjooksul.

Registreerimine takistusjooksule “Battle For Tapa” on avatud kuni võistluspäevani (k.a).
Rekvisiidid: EE632200221020968668, Swedbank AS, SK STEV MTÜ.
Selgitusse märkida: võistleja nimi, BFT
NB! Osavõtt takistusjooksul “Battle For Tapa” toimub omal riisikol, kuid takistusjooksu
läbiviijad teevad kõik selleks, et rajal olles Teiega midagi ei juhtuks!

OSAVÕTUTASUD:
Kuna tegemist on uue üritusega, mida viiakse läbi esmakordselt, siis palume suhtuda
mõistvalt kui Te ei ole kohe saanud kinnitust enda registreerimisest. Lubame, et
saadame Teile kinnituse esimesel võimalusel!
Osavõtutasud on määratud vastavalt registreerimisvoorule.
Voorud

Roheline
rada

Punane rada
Individualistid

Lahingpaar Jagu/meeskond

I voor, kuni 14. juuli (k.a)

20€

25€

40€

150€

II voor 15. juuli – 01. august (k.a)

30€

35€

60€

210€

III voor 02. august kuni
võistluspäevani (k.a)

40€

45€

80€

270€

Lastejooksud on kõigile TASUTA!

Osavõtutasu sisaldab endas ettevalmistatud ning julgestatud takistusrada, FINISHER-i T-särki
ja uhket medalit, ajavõttu, tulemust lõpuprotokollis, toitlustust, pesemisvõimalust, joogipunkte
rajal ja meditsiinilist abi terve võistluspäeva vältel. Esikolmikute jaoks eriauhinnad.
Registreerides tuleb märkida T-särgi lõige ja suurus (nt. M-xl või N-xs).
Kui Te olete enda registreerimise jätnud viimasele hetkele ning T-särgid Teie suurustega
saavad otsa, siis saate oma FINISHER-i (kui olete raja läbinud) T-särgi kätte postiga lähima kuu
jooksul peale võistlust!
Alatest 02. augustist 2019 osavõtutasu üldjuhul ei tagastata!

AJAVÕTT:
Aega võetakse elektroonilise kiibiga STARDIS ja FINIŠIS.

AUTASUSTAMINE:
Korraldajad autasustavad iga kategooria võistlusklassi kolme parimat, kuid jätavad endale
õiguse vähendada autasustatavate arvu, kui võistlusklassis pole piisavalt osavõtjaid. Klassi
saab muuta, kui olete takistusjooksu korraldajatega selle kooskõlastanud.
ESMAABI:
Terve raja peale on jagatud meditsiinilise koolituse saanud personal ning meditsiinilise abi
põhipunkt on võistluskeskuses Männikumäe keskel.
PARKIMINE:
Parkimine on lubatud Männikumäele ja selle lähiümbrusesse. Saabudes järgige reguleerijate
juhiseid.
Ei ole lubatud parkida kinni sõiduteid ning takistada kohalike elanike liikumist!

KORRALDAJA ÕIGUSED:
Tuletame meelde, et antud üritus on nii TEIE kui MEIE jaoks uus, seega jätame endale õiguse
viia sisse parandusi nii juhendis kui võistluspäeval rajal olles. Seda kõike selleks, et Teile ja
meile jääks sellest üritusest võimalikult hea kogemus!
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida osalejaid, kes ei järgi ürituse juhendit ja võistlusreegleid
või kes ei läbi kogu rada ja kõiki takistusi.
Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid
turunduslikel eesmärkidel.
Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtutasu ei
tagastata või tagastatakse osaliselt vastavalt võimalusele. Registreerinud võistleja
mitteosalemisel osavõtutasu ei tagastata.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korraldajate meeskond erandkorras!

KORRALDAJA:
SK STEV MTÜ
battleforlife.est@gmail.com
+372 5886 9941

