
Estonia Ultra-Trail Race - EUTR 6th Edition
Teavet distantsi "The Breakout" 

1. Üldinfo
Toimumise aeg: 4. - 5. august 2023
Võistluskeskus: Äkkeküla spordikeskus, Narva, Ida-Virumaa piirkond, Eesti.
Jooksu korraldaja: MTÜ SPORDIKLUBI ESTONIA TRAIL RUNNING.

2. EUTRi vahemaad
EUTR rajad on sertifitseeritud Rahvusvahelise Trail Running Associationi ITRA poolt. 
EUTR, CUT ja TTW distantside lõpetajad saavad ITRA kvalifikatsioonipunktid.
EUTR (Estonia Ultra-Trail Race) - 126 km D+/- 720m, 4 ITRA;
CUT (Coast Ultra Trail) - 63 km D+/- 360m, 2 ITRA points;
TTW (Trail Through Wilds) - 33 km D+/- 170m, 1 ITRA points;
WDT (Walking Debut Trail) - 16 km walking distance;
FDT (Fun Debut Trail) - 1,1 km D+7m distance for 4-10 year old and 250 m D+4m distance for 0-3 year old;
FSR (Fun Squat Run) – 300 m D+7m
FNT (Fun Night Trail) – 6 km 
The Breakout (2.5 km distance for people with disabilities)

3. Ürituste ajakava 
Reede 08.04.2023 
12:00 - 21:00 - Lahtiolekuajad EUTR EXPO Võidusõidukeskuses 
13:00 - 16:00 Osalejate registreerimine, stardimaterjali väljastamine ja uute osalejate registreerimine 
18:00 - Stardieelne kohtumine Võidusõidukeskuses (briifing vene, eesti ja inglise keeles) 
19:00 - Start FSR distantsil.
19:30 - 20:30 - Pasta Party (tasuta EUTR, CUT, TTW osalejatele) kõik teised - Pastapilet/5 eurot 
00:00 - Start FNT 
01:00 - Viimase sportlase finiš FNT distantsil ja distantsi sulgemine
Laupäev 05.08.2023 
04:00 - Võidusõidukeskuse avamine.
04:30 - Kohustusliku varustuse ülevaatus EUTR/CUT/TTW
05:00 - EUTR/CUT/TTW distantsi start 
05:02 - Päikesetõus 
08:00 - Esimese sportlase finiš TTW distantsil
11:00 - Esimese sportlase finiš CUT distantsil
12:00 - WDT distantsi start Narva-Jõesuu rannas 
12:00 - FDT briifing 0-10-aastastele lastele ja FDT ühisstardist sõit korraldajaga 
12:30 - FDT distantsi start 0-3-aastastele lastele 
13:00 - FDT distantsi start lastele 4-10-aastastele 
14:00 - Viimase sportlase finiš CUT distantsil ja distantsi sulgemine
14:30 - Briifing ja start distantsil "The Breakout"
15:30 Viimase sportlase finiš "The Breakout" distantsil ja distantsi sulgemine
16:00 – Viimase sportlase finiš WDT distantsil ja distantsi sulgemine
17:00 – Esimese sportlase finiš EUTR distantsil
21:06 – Päikeseloojang
22:20 – Videvikusära
00:00 – Viimase sportlase finiš EUTR distantsil ja distantsi sulgemine
4. Üksikasjalik teave vahemaade kaupa
4.1. EUTR (126 km) 
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"
4.2. CUT (63 km)
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"
4.3. TTW (33 km)
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"
4.4. WDT (16 walking distance) 
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"
4.5. FDT (250m or 1,1 km distance for kids) 
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"
4.6. FSR (Fun Squat Run) – hanesamm 300 m D+7m
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"



4.7. FNT (Fun Night Trail) – 6 km 
Loe lähemalt https://eut.trailrunning.ee/ alt sektsioonis "Terms & Conditions"

4.8. The Breakout (2,5 km distants on mõeldud puuetega inimestele)
Distants sõidetakse stardilinnas (Narva Race Center EUTR) mööda Akkeküla territooriumil asuvat suvise 
laskesuusatamise asfaldirada. 

Registreerimiseks on vaja saata vabas vormis avaldus postiaadressile spordiklubi.etr (at) gmail.com teemaga 
"The Breakout"

NB:Palun saata osalemisavaldused hiljemalt 30. aprilliks 2023

Stardinumbri saamine: Võistlustele peab sportlane saabuma oma isikliku abistajaga, kuid distantsi läbimine on
lubatud iseseisvalt ilma assistendita, kui sportlane on võimeline distantsi iseseisvalt läbima ja samuti on 
lubatud distantsi läbimine koos assistendiga

Korraldajatel on õigus kasutada enda poolt võistluse käigus tehtud fotosid ja videolinti tähtajatult.

Puhkepunktid distantsi ületamise hetkel: Rajal ei ole spetsiaalseid puhkepunkte.

Osalejad: Sportlastel on lubatud alustada iseseisvalt ning vajadusel koos isikliku abistajaga ratastooliga või 
ilma.

Osalustasu: 10 EUR

Auhind: Viimistleja medal

Andmed osalemiseks registreerumiseks:
Distantsi nimi – "The Breakout"
4.8.1 Vabas vormis osalemisavaldus: palun registreeruda ja võtta vastu avaldus võistlustel osalemiseks 
distantsil "The Breakout"

4.8.2 Sportlase ees- ja perekonnanimi: ..............

4.8.3 Sportlase sünnikuupäev: ..............

4.8.4 Sugu M/N: ..............

4.8.5 Telefoninumber : .............

4.8.6 E-post: ..............

4.8.7 Riik : .............

4.8.8 Linn: ..............

4.8.9 Aadress ja postiindeks: ..............

4.8.10 Postiindeks : .............

4.8.11 Lähedaste telefon hädaolukorras ühenduse võtmiseks: .............

4.8.12 Klubi/meeskonna nimi: ..............

4.8.13 Kaaskirja motivatsioon vabas vormis: ..............

Sportlase assistendi üksikasjadi:

4.8.14 Assistendi ees- ja perekonnanimi: ..............

4.8.15 Sünnikuupäev: .............

4.8.16 Sugu M/N: ..............

4.8.17 Kontakttelefon: ..............

4.8.18 E-post: ..............



4.8.19 Riik: .............

4.8.20 Linn: ..............

4.8.21 Aadress ja postiindeks: ..............

4.8.22 Sugulaste telefoninumber hädaabi saamiseks: ..............

4.8.23 Lisainfo vabas vormis, kaaskiri (palun märkige kõik, mida peate vajalikuks ja oluliseks): .............

5. Distantsile "The Breakout" registreerimise kord
Põhipositsioon
Saatke oma avaldus konkursil osalemiseks, seejärel tasuge osavõtutasu.
Osalemisavaldus vaadatakse läbi 24 tunni jooksul alates registreerimistasu laekumisest.
Osalejate nimekirja leiab aadressilt: http://trailrunning.ee/StartProtocolEUTR6Ed.pdf.
Distantsidele registreerimise võib lõpetada varem kui eeltoodud tähtaegu, kui maksimum
kursusel osalejate arv on täis.
"The Breakout" registreerudes kinnitab iga osaleja, et on hoolikalt tutvunud kogu võistlusega seotud 
dokumentatsiooniga, et ta on valitud distantsiks piisavalt valmistunud ning tema tervislik seisund võimaldab tal
osaleda võistlusel. 
EUTR 6th Edition "The Breakout" osaleja nõustub võistluse reeglitega ja osaleb võistlusel omal vastutusel, 
samuti peab sportlane mõistma, et võistluse ajal võivad ettenägematud olukorrad tekkida, juhuslikult ja 
ettenägematult, mis võib lõppeda nii kerge ja kerge raskusastmega kui ka äärmusliku raskusastmega – 
surmaga.
6. Registreerimistasu
Registreerimistasu suurus "The Breakout" 10 EUR
Registreerimistasu pärast tasumist ei tagastata.
Kõiki makseid saab teha ainult pangaülekandega.
Makse üksikasjad:
Abisaaja/Saaja nimi: SPORDIKLUBI ESTONIA TRAIL RUNNING
Pank:  SWEDBANK, SWIFT/BIC: HABAEE2X
Konto number: EE622200221064582602
Makse üksikasjade näide: EUTR6Ed, "The Breakout", "Sportlase nimi".

7. Kohustuslik varustus "The Breakout"
Mobiiltelefon korraldaja numbriga, vile, lisaks kõik, mida sportlane vajalikuks peab     
8. Soovitatav varustus
Spordipeakate või buff
9. Aja mõõtmine distantsil "The Breakout"
Ajalimiit 1 tund ületamiseks
10. Autasustamine
Kõiki "The Breakout" distantsi lõpetajaid autasustatakse medaliga.
Võimalikud on ka täiendavad karikad sponsoritelt ja partneritelt
11. Tulemused
Kõik tulemused avaldatakse aadressil https://eut.trailrunning.ee/
12. Vanusekategooriad
Vanusegruppe ei registreerita.
13. Tervisekontroll
Soovitame veenduda, et tervislik seisund võimaldab valitud distantsi läbida. Iga osaleja osaleb võistlusel omal 
riisikol.
14. Meditsiiniline abi võistluse ajal
Kui märkate, et mõni võistlusel osalejatest vajab arstiabi, teavitage sellest korraldajat ja vajadusel kutsuge 
kiirabi.
15. Osaleja diskvalifitseerimine
Võistluse korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui osaleja ei täida võistluse tingimusi või tema 
tegevus segab teisi osalejaid.
16. Keskkonnakaitse
Võistlejad vastutavad puhtuse ja korra hoidmise eest nii Võistluskeskuses kui ka rajal.
Rajale ei tohi prügi jätta.
Meie meeskond #SKETRteam toetab "Plogging" 



17. Osalejate majutamine
Võistlusel osaleja hoolitseb iseseisvalt oma majutuse eest. Korraldaja soovitab partnerhotelli INGER, 
asukohaga Puskini 28 Narva.
18. Protestid
Protest tuleb esitada hiljemalt üks tund pärast võistleja finišit.
Protestitasu on 50 eurot.
Esitatud protestid võetakse arvesse
žürii, kuhu kuuluvad võistluse direktor ja peakohtunik.
19. Reeglite muutmine
Võistluse korraldajal on õigus muuta võistluse reegleid

                                                                                                                                                                         

20. Contact information
Organizer: SPORDIKLUBI ESTONIA TRAIL RUNNING
Registration number: 80403580
Bank: SWEDBANK SWIFT/BIC: HABAEE2X
Bank Account Number: EE622200221064582602
Competition Director: Alexander Tikhonov, http://facebook.com/id85950323
Voice mail / Phone: (+372) 5555 4303 
Information e-mail: spordiklubi.etr(at)gmail.com
Event organizer on Facebook: http://facebook.com/EstoniaTrailRunning 
Events Facebook page: https://www.facebook.com/events/  6  34520938003666
https://www.instagram.com/eutr_trail/
https://twitter.com/EUTR_trail

#EUTRtrail

#EUTR6Ed

#TrailRunning

https://www.instagram.com/eutr_trail/
https://www.facebook.com/events/634520938003666
https://www.facebook.com/events/634520938003666
https://www.facebook.com/events/634520938003666
http://facebook.com/EstoniaTrailRunning
http://facebook.com/id85950323



