XX KINDRAL JOHAN LAIDONERI

OLÜMPIATEATEJOOKS
3. OKTOOBRIL 2019 VIIMSI MÕISAS

AEG JA KOHT
Võistlus toimub neljapäeval, 3. oktoobril 2019 Viimsi mõisas: Mõisa tee 1,
Viimsi, 74001 Harju maakond. Võistkondade kogunemine kell 13.30.
Võistkondade kohapeal registreerimine lõpeb kell 14.00.
Võistluste avamine Viimsi mõisa peahoone ees kell 14.15.
Start kell 15.00.

OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSE KIRJELDUS
Teatejooksul võisteldakse järgmistes võistlusklassides:
- kaitseväe ja kaitseliidu võistkonnad
- põhikooliealiste võistkonnad
- gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad
- gümnaasiumiealiste tüdrukute võistkonnad
- sõpruskonnad/ korporatsioonid/ spordiklubid
* võistlustel osalevad 8 liikmelised võistkonnad
* võistlusmaa pikkus on 2 x 3km
* iga Osaleja läbib 650 – 750m

REGISTREERIMINE
Võistkondade eelregistreerimine 27.septembrini 2019. Võistkondade nimeline ülesandmine
1.oktoobrini 2019. Nimelisel ülesandmisel palume märkida võistkonna nimi, võistlusklass,
osalejate nimed teatejärjekorras, võistkonna esindaja nimi ja kontaktandmed.
Registreerida saab telefonil 615 4280 või e-posti teel laidoner@eestikalev.ee. Võistkondade
lõplik registreerimine lõpeb 1 tund enne võistluste algust, mil saab teatada ka muudatustest
ülesandmistes. NB! Peale 14.00 enam osalejate nimedes ja teatejärjekorras muudatusi teha ei
saa!

AUTASUSTAMINE
Iga võistlusklassi I, II ja III kohale tulnud võistkonna liikmeid autasustatakse medaliga. Võistlusklassi võitjat autasustatakse karikaga. Teatejooksu üldarvestuse kiireimat võistkonda autasustatakse rändkarikaga. Kiireima ringi (4x750m) võistlejatele eriauhind.

ARSTLIK KONTROLL
Jooksu korraldajad ei kanna vastutust osalevate võistlejate tervisliku seisundi eest. Võistluse
korraldajad kindlustavad meditsiinilise teeninduse võistluse ajal. Riietus vastavalt ilmale!

KORRALDAJAD
Eesti Spordiselts Kalev, Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit, Viimsi vald

TULE OSALEMA!

EESTI VABADUSSÕJA JUHT, KINDRAL JOHAN LAIDONER
oli aastatel 1924-1931 Eesti Olümpiakomitee abiesimees, juhtides viimasel neljal
aastal ka Eesti Spordi Keskliidu tööd. 1931-1934 täitis ta EOK esimehe kohustusi.
1934. a. sai kindral Johan Laidonerist EOK esimees. Üheksa aastat rahvusliku
olümpiakomitee tegevust juhtinud Johan Laidoner viis Eesti olümpiavõistkonna
1936. aasta Berliini mängude suurvõitudeni. Olümpiamängud kannavad endas
rahuaadet, Eesti väejuht sümboliseerib vabaduseaadet. Rahu ja vabadus on
teineteisest lahutamatud. Kumbagi ei saada kingitusena, vaid nende nimel tuleb
pingutada. Kindrali mälestusele ja olümpia-aatele pühendatud teatejooks on
kutsutud looma vaimset sidet kunagiste ja tänaste põlvede vahel.

