
JÄRVA RATTAMARATON 2021 
JUHEND 

 
1. Eesmärk: 

Järva Rattamaratoni eesmärk on populariseerida jalgrattasporti 

 

2. Korraldus: 

Järva Rattamaratoni korraldab MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 

 

3. Toimumise aeg ja koht: 

Järva Rattamaraton 2021 toimub 27. juunil. 

Start Järva-Jaanis, Võllaste tervisepargis. 

 

4. Võistluse ajakava:  
10:30 Avatakse võistluskeskus 
10:45- 11:45 Numbrite väljastamine(registreerumine) võistluskeskuses 
12.00 Start Maratonil 
12.05 Start Minimaratonil 
14.00 Maratoni võitja orienteeruv finiš 
14.30 Autasustamine 
 

5. Võistlusklassid maratonil: 

• Noormehed kuni 18 a   (sünd 2003 ja hiljem) 

• Naised kuni 34 a           (sünd 1987 ja hiljem) 

• Naised 35+                    (sünd 1986 ja varem) 

• Mehed 19-39 a              (sünd 1982-2002) 

• Mehed 40-49 a              (sünd 1972-1981) 

• Mehed 50+                    (sünd 1971 ja varem) 

 

6. Võistlusklassid minimaratonil: 

• Tüdrukud kuni 10 a     (sünd 2011 ja hiljem) 

• Poisid kuni 10 a          (sünd 2011 ja hiljem) 

• Tüdrukud 11-14 a       (sünd 2007-2010) 

• Poisid 11-14 a             (sünd 2007-2010) 

 

7. Maratoni rajakirjeldus: 

Maratoni pikkus on 48 kilomeetrit. Sõit toimub Järva-Jaani ja Koeru vahelisel lõigul. 

Stardist sõidetakse paar kilomeetrit suhteliselt tasast rohumaad ja lõiguke uut kergliiklusteed. 

Ületatakse Piibe maantee ja suundutakse Tamme karjääri, kus maratoni esimeseks katsumuseks on kaks 

kilomeetrit tehnilisemat sõitu osaliselt uuendatud lõikudega, vürtsiks “Kääbikute singel”. Järgnevalt paar 

kilomeetrit kruusa- ja metsateed Pähu karjäärini, kus jällegi singlimoodi lõik. Edasi kümmekond kilomeetrit 

tehniliselt ja reljeefilt lihtsamaid kruusa-, metsa- ja põlluteid, mille vahelduseks “Tudre sinku”. Järjekordne 

karjäär, mida läbitakse rallytempos ja edasi uus lõik, nn “Prügimäe singel”. Suund Järva-Jaani poole tagasi. 

Paari kilomeetri pärast piirkonna kõrgeim mägi, edasi jälle mõned kilomeetrid metsa- ja põlluteid. 

Tudre külast sõidetakse tuldud teed tagasi Järva-Jaani. 

Saabudes Võllastele, on enne finišit 4-kilomeetrine ring suusaraja ja lühikeste singlitega. 

 Trass on liikluseks avatud ja turvatud ristmikel abiliste poolt.  

 

8. Minimaratoni rajakirjeldus: 

Minimaratoni pikkus on 4 kilomeetrit. Sõit toimub tavamaratoni esimesel ja viimasel kolmel kilomeetril. Rada 

on füüsilist pingutust nõudev aga mitte liiga tehniline. 

 

 



9. Oluline info: 

• Osalejad on kohustatud järgima COVID-19 hetkel vabariigis kehtivaid piiranguid. 

• Võistlejad osalevad rattamaratonil täielikult oma vastutusel. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust 

võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest. 

• Korraldav kogu tagab võistluste ajal meditsiinilise abi kiirabibrigaadi poolt. 

• Kõik osalejad on kohustatud kandma kiivrit. 

• Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat. 

• Peale finišit toitlustamine võistluskeskuses. Igale osalejale karastusjook ja soe supp. 

• Osavõtumaks eelregistreerimisel 15 EUR, enne starti kohapeal 25 EUR, lastesõidud tasuta. 

• Eelregistreerimine: https://my.raceresult.com/171420/registration 

 

Lisainfo jooksvalt Facebook´st: Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 

 

Korraldaja kontaktandmed: 

MTÜ Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklubi 

Teet Kallakmaa  

Tel: 5021263 

e-post: teet.kallakmaa@neti.ee 
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