
 

 

VÕISTLUSE ORGANISEERIMISE JUHEND 

 

1. Võistluse esimene planeerimisetapp – Kas korraldada? 
 

ENNE UUE HOOAJA VÕISTLUSKALENDRI VÄLJAKUULUTAMIST  

Kaalutle põhjalikult, kas võistluse korraldamiseks on piisavalt võimalusi. Jaga infot KOV 
esindajate, ettevõtjatega jne. Paku neile võimalusi, kuidas kõik saavad kasu hästi 
korraldatud spordisündmuse läbiviimisest! Ära karda suurelt mõelda! 

TEEN KÕIK VÕIMALIKU  ÜRITUSE PARIMAKS KORRALDUSEKS!! 

€ Teavita ETL-i võistluse korraldamise soovist. 

€ Kas võistluspaik on võistluspäeval sobiv võistluse läbiviimiseks. 

1. On piisav arv parkimiskohti. 

2. On ajalooliselt olnud sobiv veetemperatuur.  

3. Ei ole ette näha suuri teetöid rattarajal. 

4. Võistlusrada ei muutu erinevate ilmastikunähtuste tõttu ohtlikuks. Tugine oma 
ettevalmistustes eelnevatele kogemustele. Vaata kohaliku ilmajaama (teenistuse) 
kaudu prognoositavat ilma. Kui eelnevaid kogemusi ei ole, võta ühendust mõne 
teise ETL-i egiidi all toimunud võistluse korraldajaga. Või ETL viib kokku 
inimestega, kes saavad aidata.  

€ Kas võistluse läbiviimiseks on olemas töötav tiim. 

€ Uuri kohalikust omavalitsusest, kas plaanitaval territooriumil lubatakse võistlust 
korraldada. Siia alla kuuluvad ka planeeritavad teetööd.     

�  Hangi load võistluse läbiviimiseks ja toitlustamiseks KOV-lt jne. (müügipunkte ei tohi 

ilma loata olla). Kooskõlasta võistlus Maanteeametiga. Kui võistluskeskus asub 

looduskaitse alal, on vajalik kooskõlastus ka Looduskaitse Ametiga. 

�  Teavita kohalikku meediat plaanitavast üritusest, leia endale mõni kohalik VIP osaleja.  



�  Informeeri (KOV kaudu) kohalike majutusasutusi, toitlustajaid jne, et selline üritus on 
tulemas, siis on ettevõtetel võimalik koostada sooduspakkumisi võistlejatele (nt majutus 
koos pasta õhtusöögi ja pudru hommikusöögiga). Seo ettevõtlus üritusega.  

�  Organiseeri võimalusel mõni spordipood/rattapood, rattaklubi jne võistluspaigale, et oleks 
võimalik pakkuda võistlejatele ratta tehnilist abi.  

�  Sõlmi koostöölepingud KOV-ga, toetajatega, ettevõtjatega jne. Sõlmi nendega 
auhinnalaua osas esimesed kokkulepped. Paku neile välja reklaamivõimalused, kuidas 
võistluse ja korraldaja koostöö võiks välja näha. Ole realistlik! 

�  Mõtle läbi oma võistluspaiga suuremad miinused (eelmisest aastast) ja leia neile 
mõistlikud lahendused. 

�  Mõtle läbi meediaplaan. Anna ETL-ile ja kohalikule meediale endast märku.  

 

2. Võistluse teine planeerimisetapp – konkreetsed sammud 
 

3-4 KUUD ENNE VÕISTLUST 

€ Võta ETL-i peasekretäriga ühendust ja sõlmi kokkulepped ETL-i pakutavate teenuste 
osas. Lepi kokku, kuidas saad enda valdusesse ETL-i poolt pakutavate teenuste vahendid 
(kas saad finišiväravad + poid jne eelmiselt korraldajalt või võtad ise ETL-ist). 

€ Leia peakohtunik, lepi täpselt kokku tööülesanded, saabumise ja lahkumise aeg. 

€ Võta ühendust ETL-i poolse ajavõtjaga (karikasarja etapid). Leia ajavõtja ja sõlmi 
kokkulepped (elektroonilise ajavõtu korral lepi kokku mattide arv). Karikasarja 
etappideks  ja EMV-teks sõlmib lepingu ETL ( ka ise maksma ei pea). 

€ Leia 3-liikmeline protestikomisjon ja sõlmi kokkulepped, selgita tööülesandeid.  

€ Leia vabatahtlikud ja abilised ning selgita täpselt, milles seisneb nende ülesanne: 
vabatahtlike transportija, parkimise korraldaja, suunajad, liikluse reguleerijad, tuulessõidu 
kohtunik, ringilugejad, … Selgita vabatahtlikele võistluse ajakava (kestus). Paku 
vabatahtlikele osalemise eest mingi „präänik” (nt tasuta supp peale võistlust, tasuta 
võistlusvabatahtliku särk vms). 

€ Leia kommentaator ja sõlmi kokkulepped. 

€ Leia vetelpääste ja sõlmi kokkulepped. 

€ Leia meditsiiniline abistaja ja sõlmi kokkulepped. 

€ Leia fotograaf, et hiljem võistlushetki teistega jagada ja sõlmi kokkulepped.  

€ Leia kohalik toitlustaja, kes müüks kohapeal pealtvaatajatele ja võistlejatele süüa-juua. 

€ Pane kokku kohalike ettevõtjate poolt tehtud pakkumised ning saada need 
võistlusjuhendiga koos ETL-i.  



€ Räägi uuesti läbi KOV-ga, toetajatega jne auhinnalaua osas. Koosta täpne tabel, mida sa 
erinevate vanuseklasside auhinnalauale paned (kui auhinnad on peamiselt esemelised). 

€ Võistluspaigas WC-de puudumisel organiseeri teisaldatavad kemmergud.  

€ Võimalusel reklaam meedias või pressiteade. 

€ Pane paika ujumisrada: juhendile vastav distants, stardijoon (peab olema risti ujumise 
suunaga), poide asukohad.   Ujumisraja esimesed 100 m peavad olema mööda sirget, 
selleks, et enne esimest pööret toimuks võistlejaterivi loomulik hajumine. Iga 25 võistleja 
kohta (või võistlejaterivi iga 100 m kohta) peab olema vähemalt üks mittemotoriseeritud 
paat.  

€ Pane paika rattarada: juhendile vastav distants, rattale mineku ja mahatuleku joon. Pane 
paika, kus asuvad suunanäitajad, liikluse reguleerijad jne. Jalgrattaetapp peab kulgema 
asfaldil. Kruusa- ja pinnasteid tuleb vältida.   Jalgrattaetapil ei tohi olla ristumisi. Samuti 
ei tohi jalgrattaetapp ristuda jooksuetapiga. Rattaetapp peab kulgema mööda niisuguseid 
teid ja tänavaid, et võistleja saaks liikluseeskirju täites takistamatult edasi liikuda. 
Pööretel ja ristmikel, kus võistleja peaks liikluseeskirjade järgi teistele liiklejatele teed 
andma, peavad olema liikluse korraldamiseks volitatud isikud, kes peatavad muu liikluse, 
nii et võistleja saaks need takistamatult läbida. Ka ristteed, kus võistleja liigub peateel, 
peavad olema julgestatud, et tagada võistlejate täielik ohutus.   Rattakiiver on 
kohustuslik. Võistlejal peab stardinumber olema seljal (ja rattaraamil). 

€ Pane paika jooksurada: juhendile vastav distants. Mõtle jooksuraja märgistusele : tähista 
sisekurvid! NB! Kui joostakse mitu ringi, on vaja eraldada  uuele ringile suunduv rada ja 
finišikoridor.  

€ Pane paika vahetusala: piisavalt suur vahetusala. Vahetusala peab olema piiratud. 
Vahetusalas peab olema iga võistleja jalgratta ja varustuse jaoks piisavalt ruumi. Samuti 
peab olema piisavalt ruumi rattahoidlate vahel, selleks et võistlejad saaksid takistamatult 
ratastega vahetusalast välja joosta. Selgelt peab olema märgitud joon, millest alates tohib 
pärast vahetusalast väljumist rattasõitu alustada ja enne mida tuleb vahetusalasse 
sisenemisel rattalt maha tulla. Vahetusalasse sisenemine ja vahetusalast väljumine peavad 
olema korraldatud nii, et ükski võistleja ei saaks teiste ees eelistust. 

€ Pane paika parkimine. (Mitu autot mahub - positiivne/negatiivne stsenaarium.) Parkla 
asukoht võib olla ka natuke kaugemal, et autod võistlejaid ei segaks. 

€ Määra ära ujumissoojenduseks parim koht ning rattasoojenduseks soovitatav teelõik. 
Soojendajad ei tohiks segada juba toimuvat võistlust. Märgi antud kohad rajakaardil.  

€ Vormista kõik rajakaardid (ujumine, ratas, jooks ning vahetusalad) ühiseks dokumendiks 
ning esita see ETL-ile. Lisa kaardile parkimiskohad või muud tähtsad asjaolud.  

€ Koosta võistlusjuhend . Juhendisse pane kirja: 

� võistluse nimetus 
� võistluse toimumise kuupäev ja võistluskeskuse täpne asukoht 
� distantsid 
� vanusekategooriad 
� võistlusteks registreerimise koht ja kellaaeg (eelregistreerimisel internetiaadress) 
� stardimaksu suurus ja maksmise tingimused 



� startide kellaajad 
� triatlonitel info ujumisetapi etapi ja veetemperatuuri kohta 
� info rattaetapi kohta 
� info selle kohta, kas tuulessõit on lubatud või keelatud 
� info jooksuetapi kohta 
� autasustamistseremoonia aeg ja koht 
� peakohtuniku ja peasekretäri nimed 
� ETL karikaetappidel ja EMV-l ETL litsentsi vajalikkus 

 
€ Saada võistlusjuhend, kaardid ja KOV ettevõtete pakkumised ETL-i kodulehele 

ülespanemiseks hiljemalt 3 nädalat enne võistluse toimumist.  

 

1 KUU ENNE VÕISTLUST 

€ Leia autasustamistseremooniale kenad lilleneiud. 

3. Võistluse kolmas planeerimisetapp – võistlusnädal 
 

7 PÄEVA ENNE VÕISTLUST  

€ Edasta veetemperatuur ETL-i kodulehele ülespanemiseks. 

€ WC-de puudumisel organiseeri teisaldatavad kemmergud. 

€ Võimalusel reklaam meedias või pressiteade. 

€ Kommentaatori pakett: pane kommentaatorile kokku mapp, kus on eelmiste aastate 
protokollid vanuseklasside kaupa ja üldprotokollid, rajarekordid, jooksev karikasarja 
arvestus, põnevaid fakte eelnevate aastate võistluste kohta, põnevaid fakte võistlejate 
kohta. Anna kommentaatorite võimalus end kurssi viia. 

€ Vaata üle, kas auhinnalauale toetajate poolt lubatud esemed on kohale jõudnud ning 
mõtle veelkord läbi auhindade jaotus.  

1 PÄEV ENNE VÕISTLUST 

€ Edasta veetemperatuur ETL-i kodulehele ülespanemiseks. (ETL-i Twitter) 

€ Räägi läbi kõigi võistluse korralduses olulist rolli mängivate isikute/asutustega: politsei, 
KOV, ajavõtja, peakohtunik, vabatahtlike ordinaator jne. Selgita neile veel ajakava ning 
viimaseid muutusi ajakavas või võistluse läbiviimisel.  

€ Võimalusel tee ettevalmistused nii paljudes sektorites kui seda võimaldab võistluspaik ja 
selle turvalisus. 

€ Rattarajal pühi puhktaks kõik pöörded,  kuhu on sattunud kruusa või liiva. 

€ Viimase asjana veendu isiklikult, et võistluspäevaks on kõik valmis ja plaanitu võiks 
minna libedalt! 



VÕISTLUSHOMMIKUL 

€ Infostend: rajaskeemid koos liikumissuundadega, vahetusala skeem koos 
liikumissuundadega, veetemperatuur, võistluspäeva kava, 10 tähtsamat reeglit. Kui starti 
on oodata välisvõistlejaid, tagada  ingliskeelne (venekeelne) tähtsam info. 

€ Parkimist ja liiklust suunavad liiklusmärgid. 

 

2 TUNDI ENNE ESIMEST STARTI 

€ Üles on seatud infotelk ja registreerimislaud. 

€ Üles on seatud ujumisrada. 

€ Üles on seatud jooksurada. 

€ Üles on seatud vahetusala. 

€ Märgitud on stardijoon, rattalemineku joon, finišijoon. 

€ Stardiala peab olema piiritletud. Stardijoon peab olema määratud nii, et see oleks risti 
ujumise suunaga, selleks et osa võistlejaid ei saaks teiste ees edumaad. 

€ Vahetusalasse võivad siseneda ainult võistlejad ja kohtunikud. Vahetusalas peab olema 
pidev valve alates sellest momendist, kui esimene võistleja toob oma varustuse 
vahetusalasse, kuni momendini, kui viimane võistleja viib oma varustuse vahetusalast 
ära. 

€ Finišiala peab olema korraldatud nii, et kõrvalised isikud ei saaks segada võistlejate 
finišeerimist. Finišis peavad olema esmaabi, tualettruumid, joomisvõimalus, pädev 
kohtunik, kelle poole saab pöörduda protesti või pretensioonide esitamiseks; võimaluse 
korral ka toitlustamine. 

 

1 TUND ENNE ESIMEST STARTI 

€ Uuenda veetemperatuuri infot. Anna teada, kas kalipso on lubatud või mitte, arvesta, et 
pead seda tegema 1 h enne iga distantsi algust, kui temperatuur on kalipso kasutuse piiri 
peal.  

€ Peakohtunik juhendab vabatahtlikke ja abilisi: kes kus olema peab, millised on 
tööülesanded, kas neile tuuakse vahepeal süüa-juua (antakse kaasa), kes transpordib, 
millal kellelgi lahkuda lubatakse. 

€ Kõigile vabatahtlikele ja abilistele antakse võistluse korraldaja ning peakohtuniku 
telefoninumber.  

€ Grupisõiduga võistluse korral kontrollib vahetusala kohtunik juhtraua vastavust 
reeglitele. 

€ Algab võistlejate markeerimine (võiks teha juba registreerimisel). 



€ Stardialasse sisenemise lubamine ja sisenejate registreerimine (et võistlejate kohaloleku 
kontroll ei toimuks vees enne starti) . 

€ Nii grupiga kui grupita sõidu puhul kontrollib kohtunik ratta tehnilist seisundit, kiivri 
seisukorda, numbri olemasolu.  

 

20 MIN ENNE STARTI 

€ Vetelpääste on veekogul, soojendusujumine võib alata. 

€ Teadustaja selgitab reegleid. 

 

10 MIN ENNE STARTI 

€ Kõik teavad, mida tegema peavad, kuid teadustaja jätkab selgitamist enne IGAT 
kavas olevat starti. 

 

5 MIN ENNE STARTI 

€ Peakohtunik kuulutab soojendusujumise lõppenuks ja kutsub võistlejad veest välja. 

€ VIP-id peavad kõnesid. (Soovivad võistlejatele kerget jalga jne. Enne starti ei ole õige 
aeg kohaliku vallavanema kiitmiseks!) 

 

START 

€ Peakohtunik annab käskluse kõigil stardijoonele asuda; teatab, et stardini on jäänud 1 
minut; 20 sekundit; stardivile (püssipauk). 

 

VÕISTLUSE AJAL 

€ Ujumiskohtunikud kontrollivad võistlejaid: õigesti raja läbimine. 

€ Vahetusala kohtunik kontrollib võistlejaid: ratta asetamine korralikult, kiivri kinnitamine 

€ Tuulessõidukohtunikud kontrollivad võistlejaid ja määravad vajadusel karistusi. 
Ajalistest karistustest teavitatakse vahetusala kohtunikku. 

€ Suunanäitajad on kogu aeg olemas ning TEAVAD kuhu võistlejad tuleb suunata. 

 

PEALE VIIMASE FINIŠEERUMIST 

€ Võistluse korraldaja teavitab kõiki vabatahtlikke viimase võistleja lõpetamisest (näiteks 
SMS-iga). Või teatab teadustaja.  



€ Saadab kaugemates punktides olevatele vabatahtlikele transport järgi.  

€ Valmis on seatud auhinnalaud. Valmis on ka lilleneiud! 

€ Pjedestaal on omal kohal. 

 

AUTASUSTAMINE 

€ Tutvusta autasustajat (sponsorfirma esindaja, vallavanem, president....) ja lase tal kõne 
pidada. 

€ Veendu, et fotograaf ja kaamerad on kohal ning lisaks sportlastele sponsorid jäädvustatud 
saaksid. 

 

PEALE AUTASUSTAMIST 

€ Pane võistlustulemused netti üles. 

€ Täna sponsoreid, anna tagasisidet ja jaga pilte võistlusest. 

€ Täna vabatahtlikke ja abilisi.  

€ Tee märkmed, mis läks valesti 

 

VÕISTLUSE KORRALDAMISEKS VAJAMINEVAD ASJAD 

1. Poid 

2. Matid kiviklibuste pindade katmiseks  

3. Vahetusala postid/aiad 

4. Rattahoidjad 

5. Valge tugev lai kleeplint -  rattalemineku joone ja finišijoone märgistamiseks 

6. Auhinnalaud 

7. Pjedestaal 

8. Spordijook, vesi 

9. Topsikud, pudelid 

10. Termomeeter – veetemperatuuri mõõtmiseks 

11. Viled 

12. Kaardid (punased, kollased) 

13. Vestid 



14. Lipud 

15. Rattapump – võistlejatele rattakummide pumpamiseks 

16. Prügikotid 

17. Võistlusnumbrid 

18. Infostend 

19. Hari – rattaraja puhastamiseks 

20. Liiklusmärgid – liikluspiirangute seadmiseks 

21. WC-d 

22. Võimlusel kastid – vahetusalasse riiete jaoks 

 


