
SAKALA SUUSAMARATON 26.02.2022 
SAKALA MARATON 2022 JUHEND 
 
1. Sakala Maratoni korraldab MTÜ Myfit Run Spordiklubi koostöös Holstre-Polli 
Vabaajakeskuse, Sakala Suusaklubi, Viljandi valla ja toetajate kaasabil. 
2. Sakala Maraton toimub laupäeval, 26. veebruaril 2022.a.  
Suusatatakse klassikalises sõiduviisis. 
Võistluskeskus asub Holstre-Polli Vabaajakeskuses. 
Start ja finiš asuvad keskuse suusastaadionil. 
30 km ühisstart kell 12.00 
15 km ühisstart kell 12.05 
15 km distants ei ole võistlus. Aeg ja koht on protokollis, aga autasustamist ei toimu. 
Lastesõidud alates 7. – 11. eluaastani kell 12.15 
Tillusõit alla 7. aastased lapsed kell 12.20 
3. Finiš suletakse kell 15.30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks. 
4. Täpne võistlustrass avalikustatakse võistluseelsel kolmapäeval, 23.02.2022. 
5. 30 km rajal on 3 teeninduspunkti. Maratonirada kulgeb Holstre-Polli Vabaajakeskuse 
suusaradadel, 15 km rajal on 1 teeninduspunkt. 
6. Osaleda võivad kõik 2007. a. (lühikesel rajal 2010. a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes 
on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 
7. Vanusegrupid: 
N/M 21 (2002-2007), N/M (2001-1972), N/M veteranid (1971 ja varem sündinud). 
8. Registreerimine Sakala Maratonile algab 07. veebruaril 2022.a. 
Osalejate registreerimine toimub: internetis aadressil www.timesport.ee kuni 23. veebruarini ja 
võistluspäeval kuni kella 11:00 võistluskeskuses Holstre-Pollis. 
9. Osavõtumaksud: 
kuni 20.02. 2022  21.-23.02.2022 Võistluspäeval 26.02.2022 
30 km 20 EUR /30 EUR  /40 EUR 
15 km 10 EUR /15 EUR  /20 EUR 
Osalustasu kanda MTÜ Myfit Run Spordiklubi arveldusarvele EE251010220293093225. 
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. 
10. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada 
või sõidu ära jätta. Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel 
korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata 
11. Ümberregistreerimine toimub ainult stardipaigas võistluspäeva hommikul kell 10.00-11.00. 
Ümberregistreerimise tasu on 5 EUR-i. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse 
12. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval Holstre-Polli Vabaajakeskuses kell 
10.00-11.30. 
13. Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud 
rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, osavõtumedal, teenindus ja 

http://www.timesport.ee/


toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja 
kohaga, vajadusel arstiabi. 
14. Autasustamine toimub orienteeruvalt kell 15.00 Holstre-Polli suusastaadionil. 
30 km distantsil autasustatakse üldjärjestuse 3 paremat meest ja 3 paremat naist ja vanuseklasside 
võitjaid. 
15 km distantsil autasustamist ei toimu, paremusjärjestus selgitatakse protokollide põhiselt. 
15.Meditsiiniline abi on tagatud teeninduspunktis ja finišis. Märgates rajal hädasolijaid palume 
osalejail teatada sellest, kas rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või 
hädaabinumbril 112. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. 
16. Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta, esimese 50 lõpetaja osas tuleb 
esitada 15 minuti jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta finiši sulgemiseni. 
Protesti tasu on 20 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. 
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse žürii, kuhu kuuluvad: maratoni peakohtunik, 
peakorraldaja, peasekretär. 
17. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 
 
OLULINE INFO 
Võistluskeskuses liikumine ja maski kandmine on kehtestatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 
korraldusele. 
 
 
Kontakt ja info: 
Võistluse peakorraldaja MTÜ Myfit Run Spordiklubi 
Raivo Nõmm, tel 5662 3409, e-post raivonomm@gmail.com 
Võistluse peasekretär  
Tarmo Arak, tel 527 8113, e-post info@holstrepolli.ee 
Võistluse rajameister 
Jaan Kallak, tel 5341 3437, e-post jaankallak@gmail.com 
Tillu- ja lastesõit  
Karin Kiilaspä, tel 5358 5940, e-post karin.kiilaspa@gmail.com 


