
Sakala tee metsajooksu juhend 2022 

 

Korraldajad: Jooksu viivad läbi SA Eesti Maaelumuuseumid/C. R. Jakobsoni Talumuuseum ja MTÜ 
Terviseklubi Mispo 

Aeg: 30.07.2022 

Eesmärk:  Sakala tee on metsarada Kurgjalt Vanaõueni, mida mööda C. R. Jakobson käis Viljandisse 
Sakalat toimetama. Sakala tee jooksu korraldatakse 1978. aastast juulikuu viimasel laupäeval – C. R. 
Jakobsoni sünniaastapäeva paiku (see on ukj 26. juulil), et tähistada C. R. Jakobsoni sünniaastapäeva. 
Sakala metsajooks on üks väheseid metsajookse Eestis, seepärast on oluline säilitada metsajooksu 
traditsioon. 

Distantsid, võistlusklassid, start, finiš:  

 jooksudistantsid on 14 ja 7 km 

 lastejooksud 1,2 km ja 200m 

 kepikõnnidistantsid 7 km ja 14 km 

Jooksu start ja finiš on C. R. Jakobsoni Talumuuseumi veski ees. Jooksudistantsid 7 ja 14 km on Sakala 
tee rajal. Joostakse 7 km ringil. Lastejooksu distants 1,2 km on muuseumi õuealal, 
kepikõnnidistantsid toimuvad 7 km ja 14 km Sakala tee rajal. 

7 ja 14 km jooksudistantsidel võisteldakse vanuserühmades: 

NN- tüdrukud, sündinud 2002 ja hiljem (kuni 20.a.) 

N – naised, sündinud 2001-1982 (21-40.a) 

N I- naised, sündinud 1981-1967 (41-55.a.) 

N II- naised, sündinud 1966-1957 (56-65.a.) 

N III- naised, sündinud 1956 ja varem (66.a. ja vanemad) 

MN-  poisid, sündinud 2002 ja hiljem (kuni 20.a.) 

M – mehed, sündinud 2001-1982 (21-40.a.) 

M I- mehed, sündinud 1981-1967 (41.-55.a.) 

M II- mehed, sündinud 1966-1957 (56.-65.a) 

M III- mehed, sündinud 1956 ja varem (66.a. ja vanemad) 

Diplomi, medali ja auhinna saavad iga vanuseklassi kolm parimat. 



Lastejooksud 1,2 km ja 200 meetrit. Osaleda saavad lapsed vanuses kuni 11 aastat (11 kaasa 
arvatud). Vanuseklassid ja distantsid on järgmised:  

 kuni 3aastased 200 meetrit 

 4-5aastased- 200 meetrit 

 6-7aastased 200 meetrit 

 8-9aastased 1,2 km 

 10-11aastased 1,2 km 

Eraldi toimub poiste ja tüdrukute arvestus. Diplomi ja auhinna saavad iga vanuseklassi kolm parimat 
poissi ja tüdrukut 

Kepikõnd toimub 7 km ja 14 km distantsidel. Diplomi, medali ja auhinna saavad mõlema distantsi 
kolm parimat naist ja meest. 

Eelregistreerimine kuni 27. juulini aadressil kurgja@memu.ee.  

Registreerumisel kirjuta võistleja nimi ja distants. 

Osalustasu kuni 27. juulini: 

 7 km distantsil 10 € 

 14 km distantsil 15 € 

 kepikõnni distantsidel  8 € 

 

Andmed ülekande tegemiseks: 

Makse saaja RAHANDUSMINISTEERIUM 

Arvelduskonto nr  EE891010220034796011 (SEB) 

Kindlasti märkida ka viitenumber 3500082046 

Selgitus Nimi, isikukood, jooksule registreerimine 

Võistleja on registreeritud võistlusele stardimaksu tasumise järel. 

  

Osalustasu kohapeal makstes: 

 7 km distantsil 15.00 € 

 14 km distantsil 20.00 € 

 kepikõnni distantsidel 10.00 € 

 

Kohapealne registreerumine ja numbrite väljastamine algab kell 9:30. 

mailto:kurgja@memu.ee


Start antakse veski eest kell 11:00. 

Osalustasu sisaldab: 

 rinnanumber; 
 kiibiajavõtt; 
 nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom; 
 väljatrükitud nimeline koha ja ajaga diplom iga vanuserühma kolmele parimale; 
 medal iga vanuserühma kolmele parimale; 
 esemeline auhind iga vanuserühma kolmele parimale; 
 joogipudel finišis; 
 toitlustamine (soe supp rehetoas); 
 rajateenindus 

Lastejooksud on tasuta. 

Rajateenindus: joogipunktid ringi 4.ndal kilomeetril. 

Riietumine: stardipaigas, veskis. 

Autasustamine: 14 km ja 7 km jooksudel saavad auhinna iga vanuserühma kolm parimat, 
kepikõnnidistantsidel mõlema distantsi esimesed kolm parimat meest ja naist, lastejooksudel iga 
vanuseklassi kolm parimat poissi ja tüdrukut. 

Osalemine: Sakala tee metsajooksul võivad osaleda kõik jooksu- ja kepikõnni huvilised, kes on 
piisavalt treenitud distantside läbimiseks ja tasunud osavõtutasu. Kõigi osalejate osavõtt jooksust 
toimub omal riisikol. 

Kontaktid:   

www.maaelumuuseumid.ee 

e-post: kurgja@memu.ee 

Info telefonil: 5860 0025 
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