
9. Türi-Tori maraton 
14. aprīlī 2018

NORĀDĪJUMI

 9. Türi-Tori maratonu organizē bezpeļņas organizācija MTÜ Matkahunt kopā ar Pärnumaa skautu un 
gaidu apvienību

 Dalībnieki var izvēlēties kādu no diviem atšķirīga garuma maršrutiem

 78 km garā TÜRI-TORI maratona maršruts sākas pie Veskisilla viesnīcas Türi-Alliku ciemā, kas 
atrodas pie Türi-Paide ceļa Türi lauku municipalitātē (koordinātas 58,820131, 25,445305)

 78 km maršruta starts:
* PLOSTIEM plkst. 7.00 
* VISĀM CITĀM KLASĒM plkst. 8.00

 47 km garā KURGJA-TORI maršruta starta punkts ir Kurgja (Vändra municipalitāte) pie ceļa tilta 
upes labajā krastā, netālu no C. R. Jakobson lauksaimniecības muzeja (58,665082, 25,256335)

 47 km garā maršruta STARTS ir paredzēts plkst. 10.00

 Abu maršrutu finišs ir Tori ciemā Pärnu upes kreisajā krastā pie Tori skolas (58,477639, 24,797419)

 Augstuma atšķirība starp garākā maršruta starta un finiša punktu ir 50 metri

 Maršrutu sīkāku aprakstu skatiet Google Maps šeit.
Laika ierobežojums: 15 stundas Türi-Tori maršrutā un 12 stundas Kurgja-Tori maršrutā

 Šīs ir atklātās sacensības visiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem, kas tiek virzīti ar muskuļu spēka 
palīdzību, kuru peldspēja ir garantēta arī apgāžoties un kas ir paredzēti maršruta veikšanai 
nepieciešamā ātruma sasniegšanai.

KLASES

K1MEN VĪRIEŠI jebkura veida kajaks

K1WOM SIEVIETES jebkura veida kajaks

K2MEN TANDĒMS VĪRIEŠIEM jebkura veida tandēma kajaks

K2WOM TANDĒMS SIEVIETĒM jebkura veida tandēma kajaks

K2MIX JAUKTAIS TANDĒMS jebkura veida tandēma kajaks

CMEN VĪRIEŠI jebkura veida tandēma kanoe

CWOM SIEVIETES jebkura veida tandēma kanoe

CMIX JAUKTAIS TANDĒMS jebkura veida tandēma kanoe

PLOSTS jebkura veida plosts

SUP jebkāda veida airudēļi

WTB jebkāda veida ūdens velosipēdi

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=216654081835810787304.0004d01fa817b8d81fa49&ie=UTF8&ll=58.643367,25.113373&spn=0.371599,1.046448&t=h&z=10&vpsrc=1


Visi citi ūdens transportlīdzekļi, tostarp kanoe un kajaki, kuru komandas ir mazākas vai lielākas par 
organizatoru paredzētajām, sacentīsies ārpus oficiālajām klasēm, un to sniegums netiks apbalvots.

REĢISTRĀCIJA

  Šis ir atklātais maratons visiem dalībniekiem no 18 gadu vecuma ar pietiekamu fizisko sagatavotību izvēlētā 
maršruta veikšanai. Personas līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties, tikai atrodoties vienā transportlīdzeklī
ar pieaugušo, kurš par to uzņemas atbildību

  Reģistrēšanās ir atvērta sadaļā “Reģistrācija”

  Reģistrācija ir spēkā tikai pēc dalības maksas samaksāšanas

DALĪBAS MAKSA

Janvārī
Türi-Tori 78 km maršruts — 40 eiro par personu 

Kurgja-Tori 47 km maršruts — 35 eiro par personu
Februārī
Türi-Tori 78 km maršruts — 50 eiro par personu 
Kurgja-Tori 47 km maršruts — 45 eiro par personu
Martā
Türi-Tori 78 km maršruts — 60 eiro par personu

Kurgja-Tori 47 km maršruts — 55 eiro par personu

 Komandu dalības maksa ir atkarīga no cilvēku skaita transportlīdzeklī 

 2017. gada 78 km maratona uzvarētāji 2018. gadā var piedalīties BEZ MAKSAS. Šis piedāvājums 
ir personīgs un neattiecas uz komandas biedriem  

 Ēdināšanas maksa atbalsta komandu biedriem
Türi-Tori 78 km maršruts — 8 eiro (ēdināšana Kurgja pieturas un finiša vietā)
Kurgja-Tori 47 km maršruts — 6 eiro (finiša vietā) 

 Maksa par atbalsta grupu biedriem tiek aprēķināta atbilstoši reģistrējoties norādītajam atbalstītāju skaitam

 Ja jums ir nepieciešams transports no finiša uz starta vietu, reģistrējoties, lūdzu, norādiet personu skaitu, 
un mēs nogādāsim jūs un jūsu laivu uz Veskisillu. Pārvešanas cena ir 12 eiro par personu, un tā ir jāmaksā kopā ar 
dalības maksu.

 Ja izlemjat atteikties no sacensībām, dalības maksa netiek atmaksāta

 Ja sacensības tiek atceltas no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ, dalības maksa netiek atmaksāta

MAKSĀJUMS

Starptautiskie maksājumi:

Saņēmēja nosaukums: MTÜ MATKAHUNT

Saņēmēja adrese: 87611 Kure talu, Vändra vald, Pärnumaa, Estonia 

Saņēmēja IBAN: EE07 2200 2210 4910 1228

Bankas nosaukums un adrese: AS Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia 

SWIFT kods/BIC: HABAEE2X

Informācija: rēķina numurs, dalībnieku vārdi un uzvārdi

 Maksa par bankas pārskaitījumu ir jāapmaksā dalībniekam

IERAŠANĀS STARTA VIETĀS UN REĢISTRĀCIJA



 Pēc ierašanās, lūdzu, sazinieties ar reģistrācijas daļu, lai saņemtu nepieciešamos dokumentus

 Reģistrācija ir pieejama
PIEKTDIEN, 13. aprīlī Veskisillā no 19.00 līdz 23.00,
SESTDIEN, 14. aprīlī Veskisillā no 6.00 līdz 7.30 un Kurgjā no 8.30 līdz 9.45.

 Transportlīdzekļus pēc ierašanās ieteicams nogādāt starta punktā

APMEŠANĀS
Tiem, kuri dzīvo tālu no starta vietas, ieteicams ierasties iepriekšējā vakarā.

 Lētākā apmešanās tiek piedāvā Türi pilsētas sporta hallē uz grīdas (Kalevi ielā 9, skatiet karti šeit), ja jums ir 
līdzi savi matracīši un guļammaisi (3 eiro par personu). Papildinformācija: tālrunis +372 5041987 vai e-pasts 
tyri.skl@neti.ee 

 Apmešanās teltīs Veskisillas viesnīcas teritorijā un pie Türi mākslīgā ezera ir bezmaksas. Piesakiet apmešanos 
Veskisillas viesnīcā vietnē http://www.veskisilla.ee/en/ vai atrodiet piemērotu mājvietu Türi pilsētā vietnē 
http://www.turism.tyri.ee/index.php?page=108&

 Lētākā apmešanās finiša vietā tiek piedāvāta Tori skolā uz grīdas, ja jūs paņemat līdzi savus matracīšus un 
guļammaisus (5 eiro par personu, jāmaksā uz vietas). Citas apmešanās vietas Tori: http://www.torivald.ee/majutus

 Par nakšņošanu teltīs pie Kurgjas C. R. Jakobson lauksaimniecības muzeja teritorijā ir jāvienojas ar muzeju; vietne
http://www.kurgja.ee/en/

 Organizatori nenodrošina un neorganizē apmešanos

STARTS 

 Pirms ierašanās starta punktā komandām ir jāparakstās drošības informācijas lapā un tā jānodod atpakaļ 
sekretariātā

 Abos maršrutos būs individuālais intervālu starts

 Starta secība laivu klasēm: RAFT, Cwom, Cmix, Cmen, SUP, WTB, K1wom, K1men, K2wom, K2mix, K2men.

 Katrai komandai tiks norādīts konkrēts starta laiks

 Starta laiki būs pieejami starta protokolā vismaz trīs dienas pirms pasākuma

 Komandām, kuras nokavē savas klases laivu startu, tiek piešķirts tāds pats starta laiks kā to klases pēdējai 
komandai, kas ir ieradusies uz startu laikā

 78 km maršruta STARTS Veskisillā tiks slēgts 9.30

 47 km maršruta STARTS Kurgjā tiks slēgts 10.30

 LŪDZU, PIRMS STARTA IERODIETIES SAVLAICĪGI, jo sagatavošanās darbiem ir nepieciešams zināms 
laiks

 Katrai komandai tiks piešķirts numurs un informācijas lapa ar maršruta aprakstu. Organizētāji garantē laika 
noteikšanu noteiktos pārbaudes punktos un pie finiša līnijas, kā arī gala rezultātu oficiālajā protokolā un diplomā, 
kurā tiek norādīti vārdi

 Türi-Tori maršruta dalībniekiem un atbalsta grupu reģistrētajiem biedriem tiks nodrošināta maltīte vienā no 
kontrolpunktiem, kā arī finiša vietā. Kurgja-Tori maršruta dalībniekiem un atbalsta grupu reģistrētajiem biedriem 
tiks nodrošināta maltīte finiša vietā

 Lūdzu, nodrošiniet, lai kontrolpunktos (KP) un/vai pie ceļa tiltiem (Laupa, Jändja, Rae, Kurgja, Suurejõe, Vihtra, 
Jõesuu, Tori) jūs gaidītu atbalsta transportlīdzeklis ar visām nepieciešamajām lietām (pārtiku, dzērieniem, sausu 
apģērbu, medikamentiem u.c.)

 Visi atbalsta transportlīdzekļu vadītāji saņems informācijas lapas. Ieteicams arī iegādāties Igaunijas autoceļu karti  

 Pēc starta slēgšanas Veskisillā sekretariāts pāries uz finiša vietu Tori skolā.

 Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, aprīkojumu u.c., kas tiek atstāts Veskisillā vai Kurgjā.

http://www.kurgja.ee/en/
http://www.torivald.ee/majutus
http://www.turism.tyri.ee/index.php?page=108&
http://www.veskisilla.ee/en/
mailto:tyri.skl@neti
https://maps.google.com/maps/ms?t=h&vpsrc=6&msa=0&msid=216654081835810787304.0004ce4b63e360e4deaa3&ie=UTF8&ll=58.683362,25.122986&spn=0.389732,1.046448&z=10


MARŠRUTI 

Maršrutā Türi-Tori ir 5 kontrolpunkti (KP), un vienā no tiem tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums (KPT). 
Kurgja-Tori maršrutā ir 2 kontrolpunkti (KP). Visiem dalībniekiem tiek nodrošināts ēdiens un sauna Tori skolā.

KONTROLPUNKTI TÜRI-TORI, 78 km KURGJA-TORI, 47 km   

STARTS
ATTĀLUMS NO 
STARTA

ATTĀLUMS NO 
STARTA

POSMA 
GARUMS

KP SLĒGŠANAS 
laiks

JÄNDJA KP 14 km  14 km 11.30

KURGJA KPT (Türi-Tori) 31 km STARTS 17 km 14.30

SUUREJÕE KP 44 km 13 km 13 km 17.00

KURE KP 59 km 28 km 15 km 19.30

JÕESUU KP 67 km 36 km 8 km 21.00

FINIŠS TORI 78 km 47 km 11 km pusnakts

 Kontrolpunktu sasniegšanai ir noteikti laika ierobežojumi (skatiet iepriekšējo tabulu)

  Grupām, kuras pārsniegs šos laika ierobežojumus, brauciens būs jāpārtrauc

  Organizētāji patur tiesības saīsināt maršrutus vai apturēt sacensības, ja rodas neparedzami apstākļi, kas apdraud 
dalībnieku drošību.

  Ēdināšanas punktos dalībniekiem tiek piedāvāta zupa, maize, sāls, karsta tēja un ūdens

  Ieteicams laivā paņemt līdzi pārtiku un dzeramo. Rieksti, rozīnes un enerģijas batoniņi ir īpaši barojoši

FINIŠS 

  Finišs atrodas Tori — 1,5 km uz leju pa upi no Tori tilta upes kreisajā krastā pie Tori skolas

  Pēc tumsas iestāšanās finiša punkts tiks izgaismots 

  Sekretariāts, kā arī pārģērbšanās telpas, ēdināšana un sauna atrodas Tori skolā — apmēram 100 m no finiša 
punkta pa marķētu ceļu.

  Finiša zona ir slēgta transportlīdzekļiem

  Tori skolā dalībniekiem tiek piedāvāts karsts ēdiens, tēja un ūdens 

  Tur ir arī bārs, kurā pārdod karstus un aukstus dzērienus un uzkodas 

  Pirmo komandu finišs ir plānots apmēram 14.30. Türi-Tori maršruta pēdējo komandu ierašanās ir plānota ap 
pusnakti 

IZSTĀŠANĀS 

 Ja vēlaties izstāties no sacensībām, jums NOTEIKTI jāinformē organizatori, piezvanot uz šim nolūkam 
norādīto numuru.

 PIEZĪME! Organizatori neuzņemas atbildību par cilvēku vai laivu transportēšanu no izstāšanās vietas līdz 
finišam.

 Lūdzu, nodrošiniet atbalsta grupu atrašanos tuvumā.

LAIKA UZŅEMŠANA

  Jūsu personīgais laiks tiks reģistrēts starta punktā, kontrolpunktos un pie finiša

  Komandām jānodrošina, lai vienmēr būtu redzami starta punktā izsniegtie numuri



  Individuālā intervālu starta dēļ gala rezultāti būs pieejami pēc zināma laika

NOTEIKUMI 

 Obligāti jāizmanto glābšanas veste. Dalībnieki bez glābšanas vestes tiks diskvalificēti

 Transportlīdzekļu peldspējai jābūt nodrošinātai arī apgāšanās vai salūšanas gadījumā 

 Ieteicams uzlikt ķiveri

 Jändja un Kurgja ieteicams transportlīdzekļus aiznest garām aizsprostiem Sekojiet norāžu zīmēm

 Jändja un Kurgja ir atļauts braukt cauri aizsprostiem Ieteicamās šķērsošanas vietas tiks norādītas ar zaļām 
bultiņām 

 Komandas, kurām būs nepieciešama glābšanas grupas palīdzība, tiks diskvalificētas no oficiālajām sacensībām

 Īpaši uzmanieties, braucot caur veco dzirnavu aizsprostiem un krācēm (spēcīgas straumes, akmeņi), kā arī naktī

 Naktī obligāti ir lukturi — vismaz viens katrai laivai

 Komandu numuriem jābūt visu laiku redzamiem gan no priekšpuses, gan arī no aizmugures

 Vadītājiem ir jāievēro satiksmes noteikumi un jāpievērš uzmanība drošībai kontrolpunktos

 Kanoe braucējiem ir atļauts izmantot airus tikai ar vienu lāpstiņu.

OBLIGĀTAIS APRĪKOJUMS LAIVĀ 

 Ūdensdrošs mobilais tālrunis ar organizatoru tālruņa numuru. 
PIEZĪME! Piestipriniet mobilo tālruni pie sevis, jo tikai tad palīdzību var izsaukt jebkurā brīdī

 Lukturi (vismaz viens katrā laivā)

 Kabatas naži (vismaz viens katrā laivā)

 Apmēram 5 metrus gara virve

IETEICAMAIS APRĪKOJUMS LAIVĀ

 Pret samirkšanu nodrošināts sausa apģērba komplekts

 Siltuma plēve

 Ugunskura iedegšanai nepieciešamās lietas

 Pārtika un dzērieni

 Mazs pirmās palīdzības komplekts (saites, pretsāpju līdzekļi u.c.)

DALĪBNIEKU ATBILDĪBA

 Dalībnieki piedalās sacensībās uz savu atbildību 

 Organizatori neuzņemas atbildību par iespējamām veselības problēmām, ievainojumiem, traumām, bojāeju vai 
citiem negadījumiem

 Dalībniekiem, kuriem ir veselības problēmas, jābūt pieejamiem attiecīgiem medikamentiem 

 Dalībniekiem ir jāapzinās brauciena iespējamie riski un jāparaksta reģistrācijas brīdī izsniegtā drošības 
informācijas lapa

 Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par sava aprīkojuma drošību

 Vietējā medicīniskā palīdzība un glābšanas dienests ir informēts par pasākumu

 Gadījumos, kad kādam ir nepieciešama organizatoru palīdzība, atzīmējiet negadījuma laiku un vietu, kā arī 



komandas numuru un informējiet organizatorus nākamajā kontrolpunktā

 Ja noticis nopietns negadījums, zvaniet uz ārkārtas dienesta numuru 112 un informējiet organizatorus 
(papildinformāciju skatiet informācijas lapā)

BALVAS 

 Visiem dalībniekiem tiks izsniegti diplomi

 Katras laivu klases uzvarētāji saņems kausu vai medaļu

 Visu dalībnieku starpā tiks izlozētas šādas balvas:
– kanoe Reveil no Primatek OÜ, kas ir viens no vadošajiem kanoe ražotājiem Igaunijā;
– gaļas/zivs kūpinātava no metāla izstrādājumu ražotāja Skamet OÜ;
– Eastpole Greenland airis no airēšanas aprīkojuma mazumtirdzniecības pārdevēja EastPole OÜ, kas tiks izlozēts 
starp K1 klases kajaku braucējiem

 Dalībniekiem tiks izlozētas arī mazākas balvas

 Balvu izloze notiks trīs stundas pēc pirmās komandas finiša 

Šo informācijas lapu izveidoja     

Koit Raud

MTÜ Matkahunt
www.tyritori.ee
Tālrunis:  +372 5 251 113 
e-pasts: tyritori@tyritori.ee

mailto:tyritori@tyritori.ee
http://tyritori.ee/

