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Sarja algmõte tekkis sellest, et aastatkümnetepikkuse tradistiooniga 
jooksud olid osalejate arvult väga kokku kuivanud ja nende korraldus 
oli jäänud kuskile aega kinni. See kõik vajas värskendust. Õnneks sarja 
loomine aitaski ja vanad jooksud hakkasidki jõudu taastama ja 
osalejaid koguma.

Eks jooksude rajadki on enamuses ammu tekkinud. Igal jooksul on 
olnud keegi ellukutsuja, kelle nägemuses ja oma spordialast lähtuvalt 
on ka rada valitud. Kindlasti on määravaks osutunud ka mõni eriliselt 
atraktiivne maastikuosa. Enamuses on meil selleks mõni veekogu, mille 
ümber on rada tekkinud. Muidugi on selle valikuks rajaprofiil ja tähtsus 
asupaiga ajaloos.

Kütioru maastikujooks, üks viimaste hulgas lisandunud jooksudest, sai 
oma alguse legendaarselt suusatreenerilt Laur Lukin, kes tuli 
spordiliitu ja pakkus, et seda raskemat maastikku võiks väga hästi ära 
kasutada just sügisel, kui juba on omajagu ettevalmistust 
suusahooajaks läbitud. Nii see käima kohe läkski, 2016. aastal juba 
viiendat  korda.

HOOAJA TUTVUSTUS

Lasva jõe- ja järvejooksu algatasid Lasva valla aktiivsed liikumis-
harrastajad ise, soovides oma valda Võrumaa jooksu- ja kõnnikaardile. 
Raja valimine oli paras tegu, sest ega selles vallas väga mägedega 
hõisata pole. Panustati siis pigem pikemale ringile, mis hõlmab maalilisi 
kohti Võhandu jõe ja Lasva järve ääres.  Sel aastal tuleb kolmas kord.

Vastseliina Linnuse jooksu algatajad eesotsas praeguse vallavane-
maga käisid Haanja Jala100 üritusel ja et vaim püsiks virge arutlesid 
nad, kas neil ka saaks üks oma jooks olla. No ja väga saab, seal on 
väga-väga ilus, pikk, parajalt raske reljeefiga rada siin ja sealpool 
Piusa jõge - ikka jälle seda maalilisust ja iidset Piiskopilinnust esitledes. 
Ka sellel jooksul sel suvel juba kolmas kord!



Võrumaa Pikamaajooksude sari on ka suurepäraseks võimaluseks Võrumaa erinevate kantidega 
tutvumiseks.  

Vaskna jooksul võiks kindlasti Munamäe torni ronida ja sealt varakevadine pilk heita, paistab ikka 
kaugele! Tamula jooksu stardi-finišiala kolib Võru kõige ilusamasse ja viimati renoveeritud 
keskkonda - rannapromenaadile, tasub nautida! Väimela jooks on ehk kõige "igavam" - ei koli 
kuskile vaid on kiire sprindisutsakas asfaldil, samas täiesti erinev teistest jooksudest. 

Pulli järve jooks - täiesti maailma teises veeres ja lisaks väljakutse, et peale Jaaniööd õigeks ajaks 
jalule saada, ootamas on väga ilus väikese järve kallas. Siis juba ongi aeg Rõugesse kolida ja 
Ööbikuorgu uudistada, ehk valmib huvitav Linnutorn juba selleks jooksuks ning Rõuge suve kõige 
tihedamast kultuuri- ja spordinädalavahetusest osa saada, mille kuulsaim osa on Rõuge paadiralli. 
Uhtjärve jooksu rada on ikka selline ekstreemne,  iga kord üllatusi täsi, samas ka juba hakkabki 
rajaprofiili raskusaste kasvama. Lisaks on sellel jooksul võistluskeskus kõige peresõbralikum  - 
Nõiariik ja selle pealinn - Liikluslinn. 

Vastseliina jooksul siis Piusa jõgi ja Piiskopilinnus, milles on lahe ronida ja uudistada väga vanas 
ajas - tasub aega võtta! Lasval on muide Muusikatorn, mille trepiastmed mängivad pilli! Kütiorg on 
eelkõige mäesuusakeskus ja talveks tuleb ettevalmistusi teha, et ilma tõstukita kõigepealt jalgsi 
tippu saada, siis on ka suuskadel alla saamine lihtne. Munamäe jooks on tuntud sellega, et on “ainult 
allamäge jooks" ja  muidugi saab enne laskumist veel tornis pilvepiirilt Eestimaa peale vaadata.

AVASTASMIS- JA SPORDIRÕÕMU KÕIGILE



Vaskna Tamula Väimela Pulli Rõuge Uhtjärve Vastseliina Lasva Kü�org Munamäe
Kokku

osaluskordi Osalejaid2015

Põhijooks (M+N) 274 391 441 270 210 292 196 165 170 266 2675 850

MN 12 (P+T) 44 58 47 44 34 39 47 42 355 138

Lühike rahvadistants 9 6 7 10 10 7 7 8 64 46

mudilased 80 128 144 103 139 118 88 106 81 92 1079 414

kõndijad 46 69 49 41 25 19 21 26 37 34 367 168

KOKKU 453 588 634 478 428 483 349 343 342 442 4540 1616

kasv võrreldes 2014 93 71 132 151 428 144 107 74 112 125 1437

2014

Põhijooks (M+N) 223 291 292 207 - 218 149 153 152 213 1898 625

MN 12 (P+T) 27 54 52 35 - 31 20 26 19 38 302 121

mudilased 74 130 119 54 - 70 55 64 38 43 647 316

kõndijad 36 42 39 31 - 20 18 26 21 23 256 134

KOKKU 360 517 502 327 0 339 242 269 230 317 3103 1196

2013 - 7 jooksu, 1677 osaluskorda, 788 osalejat / 2012 - 6 jooksu, 1393 osaluskorda, 731 osalejat / 2011 - 4 jooksu, 910 osaluskorda, 573 osalejat
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TOETADA SAAB NII  TERVET SARJA
KUI .JOOKSE ERALDI

2016. aasta hooajal kuulub sarja 10 erineva
näo ja korraldajaga jooksu. Sarjana toimimist 
koordineerib Võrumaa Spordiliit.



MIDA PAKUME  TERVE SARJA
TOETAJALE TOETUSE EEST

Logo sarja ja kõikide jooksude plakatitel
Logo kõikide jooksude stardinumbril
Logo kõikide jooksude diplomil
Logo kõikide jooksude autasustamispoodiumil
Logo jooksusarja kodulehel ja sotsiaalmeedias
Logo kõikide jooksude veebiotseülekannetes 
(ülekanded teostatakse vaid piisava arvu 
toetajate olemasolul, iga jooksu eelarvest eraldi)
Logoga reklaambännerite ja muu atribuutika 
eksponeerimise võimalus kõikide jooksude 
võistluskeskustes
Toodete ja teenuste tutvustamise ja turustamise
võimalus kõikide jooksude võistluskeskustes

Igale jooksule 2 tasuta osalemist
Nähtavus Võrumaa Spordiliidu pildigaleriis, mille
pildid levivad pärast üritust väga laiaulatuslikult
Meeldivaid koostöölemusi ;)

Oleme valmis tutvuma ka kõikide toetajapoolsete
ettepanekutega koostöövõimaluste osas!

(pakutava maht sõltub toetuse suurusest) 



MIDA PAKUME VALITUD 
JOOKSU TOETAJALE 
TOETUSE EEST

Logo toetatud jooksu stardinumbril
Logo toetatud jooksu diplomil
Logo toetatud jooksu info juures kodulehel ja 
sotsiaalmeedias
Logo toetatud jooksu veebiotseülekandes 
(ülekanne teostatakse vaid selleks piisava arvu 
toetajate olemasolul, iga jooksu eelarvest eraldi)
Logoga reklaambännerite ja muu atribuutika 
eksponeerimise võimalus toetatud jooksu 
võistluskeskuses
Toodete ja teenuste tutvustamise ja turustamise
võimalus toetatud jooksu võistluskeskuses

1 tasuta osalemine toetatud jooksul
Nähtavus Võrumaa Spordiliidu pildigaleriis, mille
pildid levivad pärast üritust väga laiaulatuslikult
Meeldivaid koostöölemusi ;)

Oleme valmis tutvuma ka kõikide toetajapoolsete
ettepanekutega koostöövõimaluste osas!

(pakutava maht sõltub toetuse suurusest) 



MILLIST TOETUST OOTAME

RAHALINE TOETUS korralduskulude katteks:
- lisaväärtuste loomiseks
- põnevate lahenduste pakkumiseks
- auhinnafondi suurendamiseks

TOETUS TOODETE NÄOL:
- auhinnalauale (sh. eri- ja loosiauhinnad)
- igale osalejale enne ja/või pärast jooksu

TOETUS TEENUSTE NÄOL:
- korralduse toetamine pakutavate teenuste abil
- teenuste pakkumine auhinnaks

Kõik erinevad pakkumised on teretulnud!

Kui tunned, et just Sinu ettevõte soovib end läbi 
Võrumaa rahvarohkeima spordisarja nähtavaks
teha tuhandetele silmapaaridele, siis see pakkumine 
on just Sulle! Võta julgesti ühendust!

Merike Õun
Võrumaa Spordiliit
e-post: merike.oun@gmail.com
telefon: 5165720
www.vorumaaspordiliit.ee

Võrumaa spordiüritusi saab toetada ka annetustena:
MTÜ Võrumaa Spordiliit

EE641010220248301221 (SEB Pank)



UURI LISA!
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