Takistusjooks “BATTLE FOR TAPA” 2020
Takistusjooks “Battle For Tapa” alustas oma tegevust Eestimaa pinnal aastal 2019. Antud
takistusjooks erineb teistest Eestis ja selle lähiümbruses korraldatavatest üritustest sellega, et
on nii füüsiliselt kui vaimselt raskem ning ühendab militaar ja tsiviil maailma kokku. Kaasatud on
erinevad organisatsioonid, nn Eesti Kaitsevägi (edaspidi EKV) ja Tapa vald. Lisatud on
funktsionaalse spordi elemendid ning rada kulgeb mööda mitmeid maastikuelemendi, nn
terviserada, autokrossi rada, EKV poolt kasutatav harjutusväli.
Tegemist on ka uue traditsiooni loomisega, et luua tihedamat sidemed EKV ja tsiviilmaailma
vahel ning ühtlasi populariseerida sportliku ja aktiivset eluviisi nii Tapa vallas kui terves Eestis.
Me lubame Teile, et takistusjooks “Battle For Tapa” jätab osalejatele väga palju erinevaid
emotsioone ning eneseületusi nii vaimseid kui füüsilisi!
“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_tapa_obstacle_race/
Interneti lehekülg www.battleforlife.ee
AEG:
Takistusjooks “Battle For Tapa” leiab aset 08. August 2020 Tapa linna päevade raames.
ASUKOHT:
Männikumäe terviserada, Tapa linn, Lääne–Virumaa, Eesti.
AJAKAVA:
08:00 - takistusraja kontroll ning lõplik rajaturvajate instrueerimine
10:00 – 11:15 - stardimaterjalide väljastamine ning lastejooksudele registreerimine
11:15 – LASTEJOOKSUD kuni 14 eluaastat
10:45 - OT (ohutustehniline) instruktaaž kõikidele osalejatele stardiplatsi juures
PUNASE RAJA STARDID:
12:00 - individualistid
12:10 - lahingpaarilised
12:20 - jaod/meeskonnad
ROHELISE RAJA START:
12:30 – individualistid
12:40 – meeskonnad (4 isikut), eriti oodatud erinevate firmade esindajad
12:50 - PEALTVAATAJATE JOOKS
Iga raja ja klassi esikohti autasustakse kohe kui nad on selgunud.
Rajad sulgetakse hiljemalt 18:00-ks!
RAJAD:
Roheline rada (proovijatele) u. 5 km pikk.
Roheline rada on mõeldud nendele kes ei ole varem takistusjooksudel osalenud ning ei oska
enda võimeid veel väga hästi hinnata. Antud rada sobiv ka noorematele osalejatele alates 15.
eluaastast üksnes vanemate loal.
Roheline rada koosneb nii loodusliketest kui ka tehistakistustest: seinad, ronimistorud, traattõke
all roomamine, heinapallid, künkad ja kraavid, rehvide tassimine, jne.
Rohelisel rajal on üle 25 takistuse (sh üle 15 tehistakistuse).

Punane rada (tõsistele harrastajatele) u. 15 km pikk.
Punane rada on mõeldud nendele kes ennast pidevalt treenivad ning on varasemalt juba
sarnastel üritustel osalenud. Kõik kes on hiljuti ajateenistust läbinud sobivad hästi.
Punane rada koosneb nii loodusliketest 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 (sh 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 seisukorda ning tagada
takistusjooksul osalejate ohutust.
VÕISTLUSKATEGOORIAD:
Antud võistlus on jagatud kahte kategooriasse: militaar ja tsiviil.
Punasele rajale lubatakse mõlemad kategooriad, rohelisele rajale ainult tsiviil.
Militaar kategoorias peavad võistlejad olema riietatud militaarvormi (saapad, püksid, T-särk
vms.). Individuaal klassi militaar kategoorias ei ole, sest “üksi lahinguväljal ei võidelda”!
Tsiviil kategooria kannab tavapärast spordiriietust.

Võistlusklassid:
Individuaal klass punase raja jaoks (tsiviil):
M ja M +45
N ja N +45
Individuaal klass rohelise raja jaoks (tsiviil):
Noored, M ja N 15 – 17 a. (k.a) vanemate loal
M ja N
Lisaks rohelise raja jaoks (tsiviil):
Meeskonnad – 4 inimest
Punase raja klassid (militaar ja tsiviil):
Lahingpaar – 2 inimest M/M, M/N, N/N
Jagu - 6 inimest, M (ainult mehed), SEGA (jaos vähemalt 1 naine)
Kõikide klasside võitjaid autasustatakse eraldi.
REGISTREERIMINE:
Varajane registreerimine aitab takistusjooksu läbiviijatele paremini üritust ettevalmistada,
seega ärge jätke registreerimist viimsele hetkele!
Kui te olete osavõtutasu ära tasunud siis täitke meie kodulehel registreerimis vormi:
www.battleforlife.ee
Registreerimist kinnitatakse 5 päeva jooksul e-meili teel.
Registreerimine takistusjooksule “Battle For Tapa” on avatud kuni 05. aug 2020 k.a.

Rekvisiidid:
Nimi: TAPA VALLAVALITSUS
Konto nr: EE0822000001120136552 (Swedbank)
SWIFT/BIC: HABAEE2X
EE981010502017202004 (SEB)
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Selgitusse märkida: võistleja nimi, BFT20
NB! Osavõtt takistusjooksul “Battle For Tapa” toimub omal riisikol, kuid takistusjooksu
läbiviijad teevad kõik selleks, et olles rajal teiega midagi ei juhtuks!

OSAVÕTUTASUD:
Osavõtutasud on määratud vastavalt registreerimivoorule.
Voorud

Roheline
rada

Punane rada
Individualistid

Lahingpa
ar

Jagu/
meeskond

I voor, kuni 26. juuli (k.a)

25€

35€

50€

190€

II voor 27. juuli – 05. august (k.a)

50€

70€

100€

270€

Lastejooksud on kõigile TASUTA!
Eesti spordiklubidele allahindlus 20%
Tapa Valla spordikoolile ja spordiklubidele allahindlus 25%

KOHTADE ARV ON PIIRATUD, SEL AASTAL OOTAME RAJALE KUNI 350
VÕISTLEJAT!
Osavõtutasu sisaldab ettevalmistatud ning julgestatud takistusraja, FINISHER-i T-särki ja uhket
medalit, ajavõttu, tulemust lõpuprotokollis, pesemisvõimalust, joogipunkte rajal ja meditsiinilist
abi terve võistluspäeva vältel, auhinnad esikohtadele/esikolmikule.
Registreerides tuleb märkida T-särgi lõiget ja suurust (nt. M-xl või N-xs)
Kui Te olete enda registreerimist jätnud viimsele hetkele ning T-särgid Teie suurustega saavad
otsa, siis saate oma FINISHER-i (kui olete raja läbinud) T-särgi kätte postiga lähi kuu jooksul
peale võistlust!
Alatest 05. august 2020 osavõtutasu üldjuhul ei tagastata!
AJAVÕTT:
Aega võetakse elektroonilise kiibiga STARDIS ja FINIŠIS.

AUTASUSTAMINE:
ROHELINE RADA:
M ja N – esikohad
Meeskond (4 isikut) – esikohad
15 – 17 a. M ja N – esikohad
PUNANE RADA:
M ja N – esikohad
M +45 ja N +45 – esikohad
Lahingpaarid – esikohad
Jagu (6 isikut) - esikohad
Korraldajad jätavad endale õiguse muuta autasustatavate arvu. Klassi saab muuta kui olete
takistusjooksu korraldajatega seda kooskõlastanud enne võistluspäeva.
ESMAABI:
Terve raja peale on jagatud meditsiinilise koolituse saanud personal ning põhi meditsiinilise abi
punkt on võistluskeskuses Männikumäe keskel.
PARKIMINE:
Parkimine on lubatud Männikumäele ja selle lähiümbrusesse. Saabudes jalgige 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 OLULINE, seega jätame endale
õiguse viia sisse parandused nii juhendis kui võistluspäeval rajal olles. Seda kõike selleks, et
teile ja meile jaaks võimalikult hea kogemus sellest üritusest!
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) osavõtumaksu ei
tagastata või tagastatakse osaliselt vastavalt võimalusele (nt. eriolukorra kehtestamine Vabariigi
Valitsuse poolt). Registreerinud võistleja mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korraldajate meeskond erandkorras!
KORRALDAJA:
TAPA VALLA SPORDIKESKUS
SK STEV MTÜ
battlefortapa@gmail.com
+372 5886 9941
EST
+372 523 1681
RUS

