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Ultima Thule Maraton on ellu kutsutud, et tutvustada legendi Saaremaast, kui kohast, mis asub
maailma äärel. See kauge ja kättesaamatu koht on nagu maraton, mis tekitab läbimisel erilise ja
kordumatu tunde. Müstiline Ultima Thule Maraton, annab võimaluse joosta Saaremaal: maraton,
poolmaraton või 10 km distants ja seda ühel ringil, sest tee maailma äärele pole kunagi mitmel ringil.
1. Võistluse aeg ja koht
15. september 2018. Võistluskeskus asub Saaremaal Kuressaare Piiskopilinnuse territooriumil.
2. Distantsid ja stardiaeg
Maraton 42,195 km
Poolmaraton 21,1 km
Jooks 10 km
Kepikõnd 10 km
Kepikõnd 21,1 km
Liikumine kärudega 10 km
Start kõigile distantsidele antakse kell 11.00.
3. Rada
Maratoni rada kulgeb peamiselt mööda Kuressaare lähiümbruse kergliiklusteedel, mille katteks on
asfalt ja nn tuhatee, lisaks veidi ka saepurukattega rada, mõnel lõigul veidi liiva- ja kruusateed
Poolmaratoni rada kattub kuni 13. kilomeetrini maratonirajaga, mille järel pöördub ja kulgeb tagasi
linna.
10 km distantsi rada kulgeb Kuressaare lähiümbruse kergliiklusteedel ning tervisepargis.
Start ja finiš asuvad Kuressaare lossihoovis.
4. Rajateenindus ja tähistus
Rada on tähistatud suunanooltega ning vähemalt iga 5 km tagant kilomeetripostidega.
Maratoni rajal on üheksa teeninduspunkti, poolmaratoni rajal viis teeninduspunkti ja 10 km rajal 2
teeninduspunkti. Teeninduspunktides pakutakse: vett, spordijooki ja energiat andvaid toitaineid
5. Ajavõtt ja paremusjärjestuse määramine
Ajavõtt toimub ja paremusjärjetus määratakse kõigile jooksust osavõtjatele. Ajavõtt toimub
elektrooniliselt. Kiip tuleb tagastada pärast jooksu. Number tuleb kinnitada rinnale ja number peab
olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijooneni. Kepikõnnist osalejatele määratakse küll
aeg aga protokolli märgitakse tähestikulises järjekorras.
Maratoni, poolmaratoni ja 10 km jooksudistantsidel autasustatakse kolme parimat naist ja meest.
Võitjaid autasustatakse diplomi ja meenega. Parimate autasustamine toimub finišipaigas
orienteerivalt kell 15.00.
6. Ajalimiit
Finiš suletakse 6 tundi pärast maratoni starti ehk kell 17.00.
7. Katkestamine
Katkestamise korra eemalda number ning liigu teeninduspunkti või võistluskeskusesse. Kindlasti
teavita katkestamisest ka korraldajaid, telefonil +372 587 94086

8. Registreerumine ja osavõtutasu
Registreeruda saab internetis aadressil http://ultimathulemarathon.com
Distantsid: 21 ja 42km
04. aprill – 15. mai: osavõtutasu 15 eurot,
16. mai – 13. september: osavõtutasu 20 eurot
Kohapeal osalustasu 30 eurot (maksmine ainult sularahas).
Distantsid: 10km
04. aprill - 13. september 10 eurot,
Kohapeal osalustasu 15 euro t(maksmine ainult sularahas).
Eelregistreerimine internetis lõppeb 13. septembril 2018 kell 23.59.
Registreerimine kohapeal lõppeb 30 minutit enne starti.
Kõik enne 1. septembrit registreerunud osalejad saavad nimelise numbri.
Ümberregistreerimised: marden.muuk@saaremaavald.ee
Osalemisest loobumise puhul osavõtutasu ei tagastata.
9. Osavõtutasu sisaldab
• tähistatud rada ja teenindust rajal
• rinnanumbrit,
• ajavõttu ja tulemust protokollis,
• personaalset diplomit nime ja ajaga,
• osavõtumedalit
• toitlustust finišis
• parimatele auhindu
• vajadusel esmaabi
10. Osavõtjad
Maratonil
ja
poolmaratonil
võivad
osaleda
vähemalt
18-aastased
spordihuvilised (sündinud hiljemalt 15.09.2000), kes on antud distantsi läbimiseks piisavalt
treeninud. Koos lapsevanemaga lubatakse erandkorras rajale ka nooremaid osalejaid
(vanusepiiranguga
16
aastat).
Iga jooksule/kepikõnnile registreeruja vastutab oma tervise eest ja tuleb võistlema omal
vastutusel. Korraldajad soovitavad enne maratonile registreerumist läbida tervisekontrolli, et
arst kinnitaks võimekust läbida maraton.
11. Liikumine käru ja vankriga
Liikumine toimub 10 km distantsil ja starditakse võistlejate rivi lõpust.
Käru või vankriga osalejatele on osalustasu 10 eurot.
Osalejad saavad kirja aja, kuid tulemus lõpuprotokollis fikseeritakse tähestikuliselt. Kõik
lõpetajad saavad meene ning osalejate vahel loositakse välja auhindu.
12. Fotografeerimine
Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid ja videoid
määramata aja jooksul.

13. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada hiljemalt
ühe tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluste
žürii, kuhu kuuluvad jooksu peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis
käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. Korraldajatel on õigus muuta
juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab
14 . Muu oluline
Vääramatu jõud – loodusstiihiate ja muudel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel
tekkinud tõrgete puhul võib programmis teha muudatusi.
Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata.
Korraldaja võib juhendis teha muudatusi, kui see tagab kvaliteetsema ja turvalisema
jooksuvõistluse.
Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi tingimustega.
Ultima Thule maratoni korraldab MTÜ Karujärve Tervisespordikeskus.
Rajameister: Raili Rüütel railiruutel@gmail.com,
Võistluse korraldaja: Marden Muuk marden.muuk@saaremaavald.ee +372 587 94086

