
UNDER ARMOUR PowerTrack 2021 – Nõo etapi juhend 

Eesmärk: 

Selgitada välja 2021. aasta Under Armour PowerTrack Nõu etapi parimad ja Under Armour 

PowerTrack 2021 üldvõitjad. 

Aeg ja koht: 

Võistlused toimuvad pühapäeval  22. augustil algusega kell 12.00 Nõo spordihoone 

parklas. Osalemise kinnitamiseks võistlejatel kohal olla 1 tund enne võistlusgrupi algust. 

Täpne ajakava selgub hiljemalt 15.08.21 peale eelregistreerimse lõppu. 

Osavõtjad: 

Osalemine on lubatud kõigile alates 14. eluaastast, kes ei kanna Rahvusvahelise Antidopingu 

Agentuuri määratud võistluskeeldu. 

Osaleda saavad sportlased, kes on eelregistreerunud ning tasunud osalustasu. 

2021. aasta Under Armour PowerTrack Nõo etapi võitjad selgitatakse: 

-  noormeeste ja neidude arvestuses (2003 ja hiljem sündinud) 

-  avatud klassis naiste ja meeste arvestuses 

- veteranide klassis naiste ja meeste arvestuses(1981 ja varem sündinud) 

- võistkondlikus arvestuses.  

Noormeestel, neidudel ja veteranidel on lubatud võistlemine ka avatud klassis.Võistkond on 

kolmeliikmeline, kuhu kuulub vähemalt üks naine. Võistkondlik arvestus toimub vaid avatud 

klassis. Kõik võistlejad vastutavad isiklikult oma tervise eest. 

Registreerimine: 

Võistlustel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mille kinnitab osalustasu maksmine. 

Registreerimine toimub Google keskkonna vahendusel: 

https://forms.gle/jHSvzWUizHLQ9c1W9 

Osalustasud: 

Osalustasu on 25 eurot, tasudes hiljemalt 15.08.21, kell 23.59. 

https://forms.gle/jHSvzWUizHLQ9c1W9


Osalustasu on 35 eurot, tasudes vahemikus 16.08.21 – 22.08.21 võistluspaigas. 

Osalustasu võistkonnale on 30 eurot. 

Osalustasu tuleb kanda MTÜ JÕUSPORT pangakontole a/a EE412200221068759897 

Swedbank. 

Autasustamine: 

Kõigi vanusekategooriate naiste ja meeste arvestuse esikolmikut autasustatakse karikaga, 

kõigile võistlejatele osavõtumedal. 

Võistlussarja üldkokkuvõtte autasustatakse kõigi vanusekategooriate esikolmikut karikaga. 

Parimat võistkonda autsustatakse karikaga.  

Parim võistkond selgitatakse ka Eesti jõustruktuuride arvestuses, võitja võistkonnale karikas. 

Üldiselt: 

Võisteldakse jõurajal, mis koosneb erinevates jõualadest ja – elementidest. Võidab jõuraja 

kõigi alade kiireim sooritaja. 

Võistlusaladeks on topispalli viskamine, Timberi raami kandmine, hantli rebimine, 

kätekõverduse ja kastile hüppe kombinatsioon, raskuse köiega üles tõmbamine. 

Võistlusalade määrustike detailid selgitatakse kõigile võitlejatel kohapeal. 

Võistleja peab kandma sportlikke riideid ja jalatseid ning korraldajate poolt antud 

võistlussärki (võistkonnal on lubatud kanda võistkonna särki, mis on kõigil liikmetel 

ühesugune). 

Kõik käesolevas juhendis käsitlemata küsimused lahendab võistluste  

kohtunikekogu kohapeal. Korraldajal on õigus teha võistlusalades muudatusi. 

 

Läbiviijaks on SK Jõusport koostöös Nõo vallaga. 

NB! Võistluste korralda palub kõigil pidada kinni Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 

kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks määratud piirangutest. 

Haigusnähtude korral tuleb  

jääda koju. Võistluste korraldajatel on õigus võistluspaigast ära saata isikud, kes ei  



täida antud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. 

 

Lisainformatsioon veebilehel www.jousport.ee ning küsimuste korral pöörduda 

skjousport@gmail.com 

http://www.jousport.ee/

