
PÄRNUMAA VIII RATTARETKE  
JUHEND 
  
1. Korraldab:  
Pärnumaa Spordiliit koostöös toetajatega 
 
2. Eesmärk:  

 Pakkuda liikumisvõimalust erinevatele vanuse-ja sihtgruppidele. Tegemist on matk-tüüpi 
spordisündmusega, kus aega ei võeta ja koht ei ole oluline; 

 Edendada rattakultuuri Pärnumaal ning pöörata tähelepanu turvalisele liiklemisele; 
 Tähistada 21.-27.septembrini toimuvat üle-euroopalist liikumisnädalat MOVE WEEK 

 
3. Tegevuspaik:  
sündmuse keskus Pärnus, Vana silla kõrval, rajad suunal Pärnu - Valgerand - Audru – Pärnu. 
Ühisstarti liikumine suunalt Tori-Sindi-Paikuse (esmakordne) 
 
4. Distantsid ja raja iseloom:  
Ca 42 km (pikk rada), 20 km ja 9 km. Rajad kulgevad peamiselt Pärnu linna ja Audru valla kergliiklusteedel. 
Tori, Paikuse ja Sindi suunalt retkeliste starti tuleku distants liidetakse tema põhidistantsile, mis peaks  olema 
vähemalt 20 km. 9 km rada kulgeb Pärnu jõe kallasrajal (nn Jaansoni rada). 
Distantsil on avatud liiklusega lõike. Teid ja tänavaid sündmuse ajaks ei suleta, liigeldakse vastavalt 
liikluseeskirjale. Tori suunalt retke starti tulijate ees sõidab politseiauto. 
 
5. Aeg:  
27. september 2015 

 
6. Start:  
Tori suunalt retkelistel: 

 Tori Vallavalitsuse eest kell 9.30; 
 Sindi Linnavalitsuse eest kell 10.30; 
 Paikuse RMK parklast kell 10.45 (koos Torist ja Sindist saabuvate retkelistega). Paikusel töötab TP; 
 Põhistart: Pärnu jõe vasakkalda tervisespordiraja kesklinna poolsest otsast  kell 12.00 koos Tori 

suunalt retkelistega 
 
7. Finiš:  
Stardiga samas paigas 
 
8. Rajateenindus:  

 esmaabi; 
 Hawaii Expressi rattaabi: tel. 51 974 010 
 Pikal rajal on kaks  teeninduspunkti (TP):  Audru kirik TP  ja TP ARK; 
 Lühikesel rajal on üks teeninduspunkt: TP ARK; 
 Stardi-ja finišialas töötab valvega pakihoid; 
 Meelelahutus. 

 
9. Registreerimine:  

 Eelregistreerimine  25. septembrini veebis www.psl.ee; 
 Eelregistreerimine 25. septembrini Pärnu Keskuse infopunktis kuni kella 18.00-ni; 
 Vabade kohtade olemasolul 27. septembril stardipaigas kell 10.00 kuni 11.45. 



 
10. Osavõtutasud (kõik distantsid): 
Osavõtutasu Kuni 25.09 Kohapeal 
Õpilased kuni 18, pensionärid 5 EUR 7 EUR 
Täiskasvanud 7 EUR 10 EUR 

Lastesõidud tasuta tasuta 

             
11. Osavõtumaks sisaldab:  

 Toitlustamist; 
 Mineraalvett; 
 Loosiauhindu (peaauhind jalgratas); 
 Rajateenindust; 
 Tehnilist rattaabi stardis ja rajal; 
 Võimalust teostada tervisetesti; 
 Praktilist üllatust. 

 
12. Koolidele:  
Eraldi arvestus põhikoolidele ja keskkoolidele-gümnaasiumidele alates 10-st liikmest. Selguvad aktiivseimad 
õppeasutused ja kehalise kasvatuse õpetajad-huvijuhid. Parimaid koole premeeritakse auhindadega. 
 
13. Lastesõidud:  
Kell 10.30 Pärnu jõe vasakkalda tervisespordiraja (nn Jaansoni rada) kesklinna poolsel otsal. 
 
13.1. Vanuserühmad:  

 kuni 6-aastased; 
 7-9-aastased; 
 Igale osalejale üllatus; 
 Distantsid: kuni 6-aastased 400m, 7-9-aastased 800m; 
 Osaleja on kohustatud kandma kiivrit. 

 
13.2 Registreerimine:  
27. septembril stardipaigas kell 9.30 kuni 10.15. 
 
Osavõtutasu: puudub 
 
14. Aktiivsete premeerimine ja lõpetamine 
Orienteeruv algus  kell 14.00  
 
15. Üldiselt:  
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Lapsed võivad mõlemale pikale distantsile startida vanemate 
loal ja vastutusel. Rattaretkel aega ei võeta ja paremusjärjestust ei selgitata. 
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid 
turunduslikel eesmärkidel. 
 
15.1 Tulenevalt Liiklusseadusest on alla 16-aastastele kinnirihmatud jalgratturikiivri kandmine 
kohustuslik. Täiskasvanutele on kiivri kandmine soovituslik. 

 
16. Info:  
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos sündmuse korraldustoimkonna 
esindajatega. Korraldajatel on õigus muuta distantsi pikkust või juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda 
nõuab! 
 



PROGRAMM 27.09 
  
        9.30 Tori suunalt retkeliste start 
      10.00 Keskuse avamine Pärnus 
      10.30 Lastesõidud 
      10.00-11.45 Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine 

12.00 START 42, 20 ja 9 km 
14.00 Aktiivsete tunnustamine ja lõpetamine 

 
PÄRNUMAA SPORDILIIT 

 


