
	
	
EV100	avasündmuse	rahvamatka	juhend	
	
1.	Korraldus	
EV100	avasündmuse	 rahvamatk	 (edaspidi	RM)	 toimub	pühapäeval,	16.aprillil	 2017.	
RM	korraldab	Spordiürituste	Korraldamise	Klubi	MTÜ.	EV100	sündmusi	koordineerib	
EV	Riigikantselei	juures	asuv	EV100	korraldustoimkond.	
	
2.	Rada	
RM	 on	 18	 matkarada	 pikkusega	 2,8-21,8km	 üheksa	 lõpp-punktiga.	 Kõik	 RM	 rajad	
kulgevad	mööda	metsa-,	kruusa-	ja	kõvakattega	teid	(v.a.	Põltsamaa	jõe	etapp	–	3B	
on	kannu-	või	süstaetapp).	Kõik	osalejad	peavad	ohutuse	huvides	 järgima	 liiklus-	 ja	
üldisi	 ohutusreegeleid,	 sõiduteed	 on	 liikluseks	 avatud.	 Etapil	 3B	 (jõel)	 liikudes	 on	
kohustuslik	kanda	päästevesti.	
		
3.	Osavõtjad	
Osaleda	 võivad	 kõik	 huvilised,	 kelle	 ettevalmistus	 ja	 tervislik	 seisund	 võimaldavad	
valitud	 etapi	 läbimist.	 Matkast	 osavõtt	 toimub	 oma	 vastutusel.	 Alaealise	 matkaja	
osalemisel	vastutab	tema	eest	teada	saatev	lapsevanem	või	täiskasvanu.	
		
4.	Registreerimine	
EV100	 avasündmuse	 rahvamatka	 maakondade	 korraldatud	 matkarühmade	
registreerumisel	täidab	registreerimisankeedi	rühmajuht	ning	edastab	selle	eelnevalt	
saadetud	vormil	EV100	RM	projektijuhile.	
	
Registreerumisega	 annab	 osaleja	 õiguse	 kasutada	 oma	 nime	 ja	 kontakte	 RMga	
seotud	teabe	edastamiseks.	Kõigi	registreerunute	nimed	kantakse	EV100	veebilehel	
osalejate	nimekirja	(ankeedis	esitatud	teisi	andmeid	ei	avalikustata).		
RM	registreeritud	osalejate	arv	on	piiratud.	Registreerida	on	võimalik	kuni	kohtade	
täitumiseni.	
		
5.	Registreerimise	tühistamine	
Kui	 registreerunud	 osaleja	 ei	 saa	 RM’il	 mingil	 põhjusel	 osaleda,	 siis	 palume	
registreerimine	 EV100	 avasündmuse	 matkajate	 nimekirjast	 eemaldada,	 teatades	
sellest	 emailiga	 aadressil	 jooks@jooks.ee.	 Emailis	 teata	 matkast	 loobuja	 nimi	 ja	
etapp	millel	osalemisest	loobutakse.		
		
6.	Rajakaardid	ja	osaleja	kaelakaardid	
Maakonna	 matkarühma	 juhtid	 saavad	 enda	 kasutusse	 RM	 etapi	 paberkaardi.	 RM	
rajakaardid	(PDF	vormingus)	ja	rajajoonefailid	(KML,	GPX	vormingus)	on	allalaetavad	
EV100	avasündmuse	veebilehelt	–	www.ev100.ee	



	
Kõigile	 registreeritud	 osavõtjatele	 väljastatakse	 valitud	 etapi	 alguspunktis	 osaleja	
kaelakaart.		
		
7.	Läbimisaeg	
RM	 stardiajad	 on	 määratud	 arvestusega,	 et	 matkarühmad	 jõuavad	 lõpp-punkti	
17:00ks.	Liikumise	tempo	on	mõõdukalt	rahulik,	ca	4,5km/h.	
RM	etappide	pikkused	ja	algusajad	on	järgmised:	

nr trass dist start 
1A Peipsi rand - Avinurme 21,8 12-13 
1B Peressaare - Avinurme 15,8 13-14 
2A Emumägi - Sadala 18,7 13-14 
2B Laiuse mägi - Sadala 15,2 13-14 
3A Adavere (Eestimaa keskpunkt) - Päinurme 16,3 13-14 
3B Jõeküla - Päinurme (kanuu) 12,4 12-13 
4A Pilistvere - Oisu 19,6 13-14 
4B Käsukonna - Oisu 15,5 13-14 
5A Tagametsa - Kurgja 9,5 14-15 
5B Vihi - Kurgja (Sakala tee) 12,3 14-15 
6A Loosalu - Lelle 15,5 14-15 
6B Lungu - Lelle 16,0 14-15 
7A Paka mägi-Järvakandi (jalgsi või rattaga) 20,9 13-14 
7B Vana-Nurtu - Järvakandi 13,4 13-14 
8A Mihkli - Lõpe 19,5 13-14 
8B Pärdi mägi-Lõpe klubi 14,0 14-15 
9A Vaiste rand - Tõstamaa 11,9 12-13 
9B Ermistu -Tõstamaa (handycap) 2,8 13-16 
	
8.	Transport	
RM’il	 osaleja	 transpordi	 etapi	 algusesse	 ja	 lõpp-punktist	 kodukohta	 korraldab	
maakondade	rahvamatka	rühmade	rühmajuht.	
	
9.	Varustussoovitused	
RM	matkale	 võta	 kaasa	 väljaprinditud	 vastava	 etapi	 kaart.	 Märgumise	 vältimiseks	
pane	 kaart	 kileümbrisesse.	 Kui	 kasutad	 elektroonilist	 kaarti	 GPS	 käsiseadmes	 või	
nutiseadmes,	siis	jälgi,	et	aku	oleks	laetud	ning	võimalusel	võta	kaasa	lisaaku.	Jälgi,	et	
sul	säiliks	võimalus	helistamiseks.	
Korraldajad	 soovitavad	 osalejatel	 riietuda	 kihiliselt,	 et	 ilmaolude	muutumise	 korral	
oleks	võimalik	riietuse	kihte	eemaldada	või	lisada.		
Soovitame:		

- lisavarustuse	kandmiseks	kanda	seljakotti.		
- kevadisi	ilmaolusid	arvestades	kanda	mütsi	ning	kindaid.		



	
- jalga	panna	mugavad	ja	sissekantud	kõvema	tallaga	matkajalatsid/-saapad.	
- purunemiskindla	pudeliga	kaasa	võtta	jooki	(arvestusega	min	0,5l/1h).		

Hoia	 loodust	 ning	 kanna	matkal	 tekkiv	 praht	 endaga	 kaasas,	 kuni	 saad	 selle	 visata	
sobivasse	prügikasti.	
	
10.	Meditsiiniline	abi	
Märgates	 rajal	 hädasolijat,	 palume	 osalejatel	 teatada	 sellest	 hädaabinumbril	 112.	
Päästeamet	on	EV100	avasündmuse	matkast	teadlik.	Õnnetusjuhtumi	korral	teavita	
mis	on	juhtunud	ning	anna	enda	võimalikult	täpne	asukoht.		
	
	
Paavo	Nael	
EV100	avasündmuse	matka	projektijuht	
Tel	5074737	
paavo@jooks.ee	

		


