Teatejooksu „ TOOMPEA 18.45 “ juhend
Teatejooksu nimi viitab sündmusele 15. mail 1990, mil Toompeale interrinde miitingule
kogunenud ülesköetud miitingulised tungisid lossi sisehoovi ja tollane peaminister Edgar
Savisaar tegi kell 18.45 raadiopöördumise: „Interrinde löögirühmad on tunginud Toompea lossi
sisehoovi. Toimub riigipööre.“ Raadio teel esitatud üleskutset, tulla appi, järgisid tuhanded.
Juba mõni minut peale raadiopöördumist hakkas Toompeale saabu-ma inimesi nii Tallinnast
kui maarajoonidest. Järgmise päeva varahommikul kell 3 võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu
otsuse kodu, rahu ja ühiskondliku korra ning kodanike turvalisuse tagamiseks moodustada
organisatsioon „Eesti Kodukaitse“. Esimene teatejooks toimus 15. mail 1993.a. Kokku on
toimunud 6 jooksu.
I.

Eesmärk

1. Tähistada Eesti rahva koondumist võitlusse iseseisvuse taastamiseks ja valmisolekuks seda kaitsta
ning Eesti Kodukaitse organisatsiooni loomise 25. aastapäeva.
2. Populariseerida sporditegevust, arendada rahva tervist ja luua/põlistada traditsioone.
3. Selgitada paremad jooksuvõistkonnad.
II.

Aeg ja koht

1.Teatejooksuvõistlused toimuvad 15. mail 2015.a. Tallinnas jooksuga ümber Toompea (trassi skeem
Lisa 1.)
2.Võistkondade kogunemine Rahvarinde Muuseumis (Vabaduse väljak 9, Tallinn), rinnanumbrite
kättesaamine kell 17.30 – 17.55 (vajadusel täiendav instruktaaž)
3.Võistluste avamine kell 17.55
4.Võistlejate liikumine vahetuspunktidesse kell 18.15 – 18.40
5.Esimene start antakse Kiek in de Kök-i juurest kell 18.45.
6. Peale finišit Rahvarinde Muuseumis sõnavõtud ja autasustamine
III.

Osavõtjad

Osalevad Eesti jõu- ja riigikaitsestruktuuride, asutuste, ettevõtete, sõpruskondade, organisatsioonide ja
õppeasutuste võistkonnad. Võistkondade arv ei ole piiratud. Osavõtt on tasuta.
IV.

Võistluse süsteem

1. Võistkonna suuruseks on neli jooksjat.
2. Teatejooks viiakse läbi eraldi startidena naistele ja meestele.
3. Paremusjärjestus määratakse aegade põhjal naiskondadel ja meeskondadel eraldi.
2. Teatejooksu etapid
1. etapp: Kiek in de Köki juurest Falgi teed kuni Šnelli tiigini.(~1000m)
2. etapp: Šnelli tiigi otsast kuni Šnelli tiigi lõpuni.( ~600m)
3. etapp: Šnelli tiigi lõpust mööda Nunne tänavat Pika jala tõusuni.( ~700m)
4. etapp: Mööda Pika jala tõusu Lossi platsilt Toompea tn Komandandi teele( ~800m)

VI. Registreerimine
1. Osavõtuks registreerumine 01.04. – 30.04.2015. Registreerumiseks teatada osalemissoovist ekirjaga hiljemalt 30.04.2015 aadressile kodukaitse@gmail.com (teates peab olema struktuuriüksuse ja
esindaja nimi, kontaktandmeid ja võistkondade arv ning võistkonnaliikmete nimed, allkirjastatud
registreerimisleht esitada sel juhul rinnanumbrite kättesaamisel) või tuua allkirjastatud
„REGISTREERIMISLEHT“ Tallinna Kesklinna Valitsuse infosaali Nunne tn 18 kuni 30.04.2015 kell
17.00.
2. Lisainformatsiooni on võimalik saada telefonil: 507 4999 (Taivo Pillisner) või www.kodukaitse.ee
VII . Autasustamine
1. Võitjat naiskonda ja meeskonda autasustatakse rändauhinna ja diplomiga ning võistkondade
liikmeid medali ja diplomiga.
2. II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega.
3. Kõiki teatejooksust osavõtjaid, paremaid organisaatoreid, kohtunikke ja vabatahtlikke abilisi
autasustatakse tänukirjaga.
Tallinna Kesklinna Valitsus
Rahvarinde Muuseum
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

