
PÄRNU-JAAGUPI JÜRIÖÖJOOKS 2019 

JUHEND  

 
Eesmärk:                       Jätkata piirkonna pikima traditsiooniga spordiüritust. 

Tähistada Jüriöö ülestõusu 676. aastapäeva ja volbriööd. 

 Pakkuda osalejatele ja kogukonnale meeldiv sportlik õhtu. 

      

 

Aeg ja koht:               Teisipäeval 30. APRILL 2019  

                                Pärnu-Jaagupi staadionil ja alevi tänavatel 

 

 

Ajakava :                   18.00   RONGKÄIK (rahvamaja juurest)  
      AVAMINE (staadionil) 

                                          18.30  Jüriööjooksu start staadionil 

                                                     Eelkooliealiste laste jooksud (ind.) ja  

                                                     I-IV klasside pendelteatejooks 

                                          19.15  Viikingite näidislahing ja varustuse tutvustus  

                                          20.00  Tervisekõnd 2,3 km 

                                          20.15  Teatejooks V–IX klass ja teised võistkonnad  

         staadionilt alevi tänavatele 
 

 

Võistluste juhtimine:     Võistluse korraldavad Pärnu-Jaagupi Põhikool ja  

                                     Pärnu - Jaagupi Spordikeskus. 

                                     Üritust toetab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 

                                    

Osavõtjad:                      Osalema on oodatud eelkooliealised 

jooksuhuvilised, valla koolide klassikollektiivid, spordiklubid,    

vilistlased,  ettevõtted, külalisvõistkonnad, sõpruskonnad jt. 

 

1. EELKOOLIEALISTE LASTE JOOKSUD (individuaalne) staadionil: 
 

3 aastased -             60 m 

4 aastased  -          100 m 

5 aastased  –          200 m  

6-7 aastased (eelkooliealised) –                                   200 m 

 

 

2. I-IV KLASSIDE  PENDELTEATEJOOKS staadionil :                   

 

Arvestust peetakse neljas grupis: 

 

1. I klass –   8 õpilast –   60m 

2. II klass –   8 õpilast –   60m 

3. III klass –  8 õpilast –   80m 

4. IV klass -    8 õpilast –   80m 



 

3. TEATEJOOKS ALEVI TÄNAVATEL 2,3 km: 

 

Arvestust peetakse kolmes grupis: 

  
1. V-VI klassid   7 õpilast (3T+4P)  

    

2. VII-IX klassid   7 õpilast (3T+4P)    

    

   

3. Asutused, klubid, jt.   7 võistlejat (3N+4M)    

 

 Võistkonnas peab olema vähemalt 3 tütarlast/naist.  

 

 

 

 ETAPID V-IX KLASS, TEISED VÕISTKONNAD: 

 

 
I  START STAADIONILT – RAHVAMAJA- KAUBAMAJA  500 M 

 

II  KAUBAMAJA – „PIKK KÕRTS“                  300 M 

 

III  „PIKK KÕRTS“ – UUS JA PÕIK TÄNAVA RIST                          300 M 

 

IV  UUS JA PÕIK TÄNAVA RIST  – „SAUN“                300 M 

 

V  „SAUN“  - VALLAVALITSUSE TEERIST               250 M 

 

VI  VALLAVALITSUSE TEERIST - BUSSIJAAM               250 M 

 

VII  BUSSIJAAM – KOOLI TN – STAADION finiš                                     400 M 

               

 

 

               KOKKU   2,3 KM 

 

 

 

TERVISEKÕND: 

 
 tervisekõndijad läbivad sama raja, mis teatejooksjad 

 raja pikkus 2,3 km 

 rajale asutakse koos juhendajaga kell 20.00 staadionilt 

 oodatud on kõik, kes peavad lugu liikumisest ja rahvaspordist 

 osavõtjatele jagatakse rinnanumbrid 

 osavõtjate vahel loositakse auhindu 

 



 

Jooksude autasustamine:  

 

 laste- ja teatejooksudel  osalejatele diplomid ja  väike suupiste 

 täiskasvanute võistkondade võitjale rändkarikas 

 autasustamine kohe peale igat jooksu 

 eriauhinnad stiilsematele võistkondadele 

 

 

Osavõtutasu:  Jüriööjooks ja tervisekõnd on kõigile osalejatele tasuta.               
      

Muu info:                                        

 3- 4- aastastel võistlejatel võivad lapsevanemad rajal kaasa joosta. 

 Kõik jooksud on ajavõtuta. 

 Teatejooksu võistkondadel olla kohal vähemalt 30 minutit enne starti.  

 10 minutit enne starti saab esimese etapi võistleja peakohtunikult teatepulga ja viimase 

etapi võistleja rinnanumbri. 

 2,5km jooksu- ja tervisekõnnirada on tähistatud. 

 Pesemisvõimalus on spordikeskuses. 

 

 

Teatejooksudele registreerimine (nimeliselt) hiljemalt 26. aprilliks 2019 

spordikeskus@pparnumaa.ee 

                                        või spordikeskuse valvelauas 

 

 võistluspäeval lõpeb ind. jooksudele ja tervisekõnnile registreerimine 

15 minutit enne starti. 
 

INFO: 
Anne-Mai     53005663 

 

 

 

 

 

 

 


