23.05.2016
Käesoleva aasta 28.mail toimub XIV JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE PROMENAADIJOOKS.
Võistluse eesmärgid:
- säilitada populaarse spordivõistluse traditsioon;
- populariseerida jooksusporti Ida-Virumaal;
- reklaamida promenaade ja rattateid kui häid paiku igapäevaseks tervisespordi harrastamiseks;
- kujundada Jõhvile ja Kohtla-Järvele head mainet tutvustades jooksust osavõtvatele külalistele raja
äärde jäävaid vaatamisväärsusi (Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi promenaad, Jõhvi Mihkli kirik, Eesti
üks modernsemaid maanteelõike Kukruse-Jõhvi vahel koos sildadega, Kukruse polaarmõis,
Kukruse mägi, Kohtla-Järve veetorn, Kohtla-Järve Keskallee ja promenaad, monument Au tööle,
Kohtla-Järve Kultuurikeskus).
Stardiajad:
Kell 11.00 antakse start 12,2 km (pikem distants) kepikõndijatele Jõhvi kontserdimaja juurest.
Kell 12.00 antakse start 12,2 km (pikem distants) jooksule Jõhvi kontserdimaja juurest.
Kell 12.00 antakse start 6,5 km (lühem distants) distantsi jooksule ja kõnnile Kukruse polaarmõisa
eest.
Finiš Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juures on avatud kuni 14.00.
Autasustamine orienteeruvalt kell 13.45.
Põhidistantsi pikkus on 12,2 km (start Jõhvi Kontserdimaja – Jõhvi Rakvere tn. Promenaad kuni
linnast väljasõidu ringteeni – Jõhvi-Kohtla-Järve vaheline kergliiklustee – Kabelimetsa tee ristmiku
juures üle Tallinn – Narva maantee jalakäijate silla paremale mööda Kukruse mõisa allee – läbi
Kukruse Kohtla-Järvele –L.Koidula tn. – Virula väljak – Kohtla-Järve Keskallee promenaad –
Kohtla-Järve Kultuurikeskuse esine plats Keskallee 36).
Lühema distantsi pikkus on 6,5 km (start Kukruse polaarmõis – mööda Kukruse mõist alled Jõhvi
Kohtla-Järve vahelisele kergliiklusteele – läbi Kukruse Kohtla-Järvele – L.Koidula tn. – Virula
väljak – Kohtla-Järve Keskallee promenaad – Kohtla-Järve Kultuurikeskuse esine plats Keskallee
36).
Registreerimine:
Jooksu ja kepikõnni põhidistantsi osavõtutasu – tudengid, kaitseväelased ja pensionärid – 3 eurot
(võistluspäeval 5 eurot), täiskasvanud – 6 eurot (võistluspäeval 10 eurot).
Jooksu ja kepikõnni lühema distantsil osavõtasu 3 eurot (võistluspäeval 5 eurot).
Tillujooksul ning P ja T 1999+ vanuseklassis osavõtutasu ei ole.
Eelregistreerimine toimub aadressil http://isetegime.eu/jooks/ alates teisipäevast 3. maist ja lõpeb
kolmapäeval, 25. mail 2016 kell 21.00.
Eelregistreerimise osavõtutasu tuleb üle kanda 26. maiks kella 21.00 võistluse korraldaja KohtlaJärve Spordiselts Kalev arveldusarvele EE442200221051162200.
Võistluspäeval lisaregistreerimine 6,5 km distantsi kõnnile ja käimisele lõpeb Kukruse polaarmõisa
juures kell 11.30. Võistluspäeval lisaregistreerimine kepikõnni 12,2 km distantsile lõpeb Jõhvi
spordihalli fuajees kell 10.45 ja jooksu 12,2 km distantsi jooksule Jõhvi spordihallis fuajees kell
11.30. Numbrite väljastamine eelregistreerunutele lõpeb Kukruse polaarmõisa juures ja Jõhvi

spordihallis fuajees kell 11.45, lisaregistreerimine kepikõnni põhidistantsile lõpeb Jõhvi spordihalli
fuajees kell 10.45.
Autasustamisele kuuluvad klassid:
Põhidistantsi 12,2 km (M, N) – sündinud 1977 – 1998
Põhidistants 12,2 km (veteranid M, N) – sündinud 1957 – 1976
Põhidistantsi 12,2 km - absoluutklass
Lühema distantsi 6,5 km (P, T) - sündinud 1999 ja hiljem
Lühema distantsi 6,5 km (veteranid M, N) – sündinud 1956 ja varem
Lühema distantsi 6,5 km – absoluutklass

Sotsiaalteenistus

