
  

 
 
 
 
 
 
 

JUHEND 
IV ULTIMA THULE MARATON 

14.09.2019

Ultima Thule maratoni korraldamise eesmärk on tutvustada Saaremaad kui Ultima Thulet ning anda 
kõigile soovijatele võimalus liikuda maailma äärel endale sobival distantsil ja viisil. Et just Saaremaa 
on paljuotsitud müstiline ja müütiline Ultima Thule, kuhu 4. sajandil enne meie aega jõudis ajaloo 
esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas, on väitnud nii Lennart Meri oma raamatus “Hõbevalge” kui 
ka Raul Talvik 2015. aastal ilmunud teoses “Teekond maailma ääreni”.  
 
1. Üldinfo 
Võistluse aeg ja koht: IV Ultima Thule maraton toimub laupäeval, 14. septembril 2019 Saaremaal 
Kuressaares.  
Korraldaja: MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus koostöös partneritega. 
Distantsid: maraton (42,195 km), poolmaraton (21,1 km), 10 km jooks, 21,1 km kõnd ja kepikõnd, 
10 km kõnd ja kepikõnd, 10 km liikumine kärude ja vankritega. 
 
2. Osavõtjad 
Maratonidistantsil osaleja peab olema vähemalt 18-aastane (sündinud hiljemalt 14.09.2001) ja 
poolmaratonil osaleja vähemalt 16-aastane (sündinud hiljemalt 14.09.2003) ning antud distantsiks 
piisavalt treenitud. 
Erandkorras ja piisava treenitusega lubatakse maratoni ja poolmaratoni jooksma ka nooremad 
osalejad vanema või treeneri kirjalikul loal. Kirjalik luba tuleb saata korraldajatele aadressil 
anu.vares@gmail.com hiljemalt 1. septembriks 2019. 
10 km jooksudistantsil osaleja peab olema vähemalt 13-aastane (sündinud hiljemalt 14.09.2006) ja 
piisavalt treenitud. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja 
vanema vastutusel. 
Ultima Thule maratonist osavõtt toimub omal vastutusel. Korraldajad soovitavad enne maratonile 
registreerumist läbida tervisekontrolli.  
Lemmikloomadega ei ole Ultima Thule maratonist osavõtt lubatud. 
 
3. Võistluskeskus, stardi-, raja- ja finišikorraldus 
Võistluskeskus, start ja finiš asuvad Kuressaare lossihoovis. 
Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses 14. septembril 2019 kell 9.00–10.45. 
Start kõigile distantsidele antakse 14. septembril 2019 kell 11.00 Kuressaare lossihoovis. Kõndijad, 
kepikõndijad ning kärude ja vankritega liikujad stardivad tagumistest ridadest. 
Maratoni joostakse ühel ringil, rada kulgeb peamiselt Kuressaare tänavatel ja linna lähiümbruse 
külavaheteedel ning kergliiklusteedel, mille katteks on asfalt ja kruusasõelmed, lisaks on veidi 
hakkepuidukattega rada, mõnel lõigul ka liiva- ja pinnasteed. Teed ja tänavad on liikluseks avatud, 
rajal reguleerivad liiklust vabatahtlikud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, 
juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse reguleerijate märguannetest. 



Poolmaratoni rada kattub kuni 7. kilomeetrini maratonirajaga, mille järel pöördub ja kulgeb tagasi 
linna poole.  
10 km distantsi rada kulgeb Kuressaare tänavatel ja kergliiklusteedel ning tervisepargis. 
Finiš suletakse 6 tundi pärast maratoni starti ehk kell 17.00. 
 
4. Rajateenindus ja -tähistus 
Rada on tähistatud suunanooltega ning vähemalt iga 5 km tagant kilomeetripostidega. 
Maratoni rajal on 10 teeninduspunkti, poolmaratoni rajal 5 teeninduspunkti ja 10 km rajal 2 
teeninduspunkti. Teeninduspunktide vahe on 3–5 km. Teeninduspunktides pakutakse vett, 
spordijooki ja energiat andvaid toiduaineid. 
 
5. Registreerimine ja osavõtutasu 
Registreerida saab internetis aadressil http://ultimathulemarathon.com. 
Kõik enne 1. septembrit registreerunud osalejad saavad nimelise numbri.  
Eelregistreerimine internetis lõppeb 12. septembril 2019 kell 23.59. 
Registreerimine 14. septembril võistluskeskuses lõppeb 30 minutit enne starti. 
Ümberregistreerimised: anu.vares@gmail.com.  
 Kuni 31.07.2019 1.08.–12.09.2019 14.09.2019 
Kõik distantsid 
(v. a 10 km kärude ja 
vankritega) 

15 eurot 20 eurot 30 eurot  
(maksmine ainult sularahas) 

10 km kärude ja 
vankritega 

10 eurot 10 eurot 15 eurot 
(maksmine ainult sularahas) 

Osaleja nimi kantakse registreerunute nimekirja pärast osavõtutasu maksmist.  
Ultima Thule maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) ja 
võistleja loobumisel osavõtutasu ei tagastata. 
 
6. Osavõtutasu eest tagatakse 

 stardinumber, 
 ajavõtt ja tulemus protokollis, 
 pakihoid võistluskeskuses, 
 tähistatud rada ja rajateenindus,  
 lõpetajale medal, 
 toitlustus ja jook finišis, 
 parimatele auhinnad, 
 vajadusel esmaabi. 

 
7. Ajavõtt, paremusjärjestuse määramine ja tulemused 
Kõigil distantsidel toimub elektrooniline ajavõtt. Ajavõtt toimub kiibiga, mis tuleb pärast finišit 
tagastada sekretariaati. Number tuleb kinnitada rinnale ja number peab olema nähtav kogu võistluse 
vältel stardist finišijoone ületamiseni.  
Kõigi jooksjate tulemused kantakse protokolli paremusjärjestuses vastavalt ajale. Kõndijate, 
kepikõndijate ning kärude ja vankritega liikujate tulemused esitatakse protokollis tähestikulises 
järjekorras.  
Tulemused avaldatakse Ultima Thule maratoni kodulehel http://ultimathulemarathon.com.  
 
8. Parimate autasustamine 
Maratoni, poolmaratoni ja 10 km jooksudistantsidel autasustatakse kolme kiiremat naist ja kolme 
kiiremat meest. Võitjaid autasustatakse meenetega. Parimate autasustamine toimub finišipaigas 
orienteerivalt kell 15.00.  
 



9. Meditsiiniabi 
Meditsiiniabi on vajadusel tagatud kogu raja ulatuses. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejatel 
teatada sellest peakorraldajale (telefon: +372 509 4103), lähimasse teeninduspunkti või 
hädaabinumbril 112. 
 
10. Katkestamine 
Katkestamise korral peab osaleja eemaldama numbri ning liikuma teeninduspunkti või 
võistluskeskusesse. Kindlasti tuleb katkestamisest teavitada ka peakorraldajat (telefon: +372 509 
4103). Ajavõtukiip on vaja tagastada sekretariaati. 
 
11. Protestid 
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada hiljemalt ühe tunni 
jooksul pärast finiši sulgemist. Jooksudistantside esikolmikut puudutavad protestid tuleb esitada enne 
autasustamist.  
Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluse žürii, kuhu kuuluvad Ultima Thule maratoni 
peakorraldaja, sekretariaadijuht ja ajavõtuteenuse osutaja. Juhendis käsitlemata juhtumid 
lahendatakse korraldajate poolt jooksvalt.  
 
12. Korraldaja õigused 
Loodusstiihiate ja muudel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võib  
korraldaja teha programmis ja juhendis muudatusi, kui see tagab ürituse kvaliteetsema ja turvalisema 
korralduse. 
Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida käesolevat juhendit, segab teisi osalejaid 
või takistab mõnel muul viisil Ultima Thule maratoni korraldamist. 
Korraldajal on õigus kasutada Ultima Thule maratonil tehtud fotosid ja videoid.  
Ultima Thule maratoni ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel stardimaksu ei tagastata. 
 
13. Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja: 

 nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega; 
 nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt õigusaktidele; 
 nõustub, et talle saadetakse e-posti teel Ultima Thule maratoni infokirju; 
 kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve Ultima Thule maratonil osalemiseks. 

 
14. Info ja kontaktid 
Ultima Thule maratoni korraldab MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus.  
Võistluse peakorraldaja: Raivo Kallas (raivo.kallas@eesti.ee).  
Rajameister: Raili Rüütel (railiruutel@gmail.com).    
Infopäringud: Anu Vares (anu.vares@gmail.com).  
Koduleht: http://ultimathulemarathon.com. 
Facebook: https://www.facebook.com/UltimaThuleMaraton.  


