Hea SmileRun: ERM-i Jüriööjooksul osaleja!

Meil on väga hea meel, et oled otsustanud meiega koos liikuda ning üheskoos head teha!
50% sinu osalustasust moodustab annetus, millega toetatakse TÜ Lastefondi kaudu Herbert Masingu kooli
miljööteraapilise Pepleri ravikodu psühholoogilist nõustamist.
Jooksu on sul võimalik läbida nii ettemärgistatud rajal ERM-I ümbruses kui ka vabalt valitud teekonnal
ükskõik mis asukohas.
SmileRun ERM-i Jüriööjooks toimub 5km virtuaaljooksuna vabalt valitud rajal ajavahemikul
22.04 – 29.04.2021. Oma tulemuse saad sisestada võistluse tulemuste lehelt avades oma nime taga olev
link ‘Lisa tulemus’.
NB! Tulemuse saad lisada, kui oled registreerunud ja sinu nimi on nähtav tulemuste lehel.
Avanenud vormil sisesta oma tulemus, vasta kontrollküsimusele ja lisa võimalusel link, mis algab HTTP või
HTTPS, oma salvestatud sooritusele mõnes spordi- või kaardikeskkonnas. Lingi saad enda valitud rakenduse veebiversioonis treeningu jagamise võimaluste alt.
Aja mõõtmiseks on võimalik kasutada kas oma spordikella või nutitelefoni abi.
Nutitelefonis on võimalik oma teekonda läbida näiteks järgnevate äppide abil:
Strava, Nike Run Club või Sportlyzer.
Korraldaja poolt on loodud võimalus registreerida originaalraja läbimine ajavõtu kiibiga skaneerimise abil.
Raja algus ja lõpp asub ERMi (Eesti Rahva Muuseum) juures, kuhu on paigaldatud ajavõtukiibi lugeja.

Ajavõtukiibiga ajavõtt:

Enda võistlusnumbri teada saamiseks vaata siia.
Kiibiga võistlusnumbri kättesaamiseks on võistluskeskuses kohapeal iseteeninduslik kapp. Kapp on
kinnitatud tabalukuga, mille koodi leiad võistleja infokirjast enda e-maililt. Sisesta kood ning peale seda
ava lukk liigutades tabaluku all olev nupp paremale. Palun võta kapist vaid enda number ning kapi
sulgemisel lukusta tabalukk ning aseta koodi numbrid algasendisse tagasi. Peale numbri võtmist desinfitseeri kapiuks ning tabalukk.
START ja FINIŠ asuvad samas kohas.
Sinu aeg läheb käima, kui skaneerid stardis oleva kiibilugeja juures enda numbri. Selleks viipa oma
number kiibilugeja juures ning peale piiksu kuulmist võidki rajale asuda.
Kui oled ringi läbinud, siis skaneeri START/FINIŠ juures oleva kiibilugeja juures oma võistlusnumber
uuesti, kuni kõlab taas piiks.
Sinu tulemuseks on kahe skaneeringu vaheline aeg.
Kiibiga ajavõtusüsteemi on võimalik kasutada 22.-23.04 ja 26.-29.04 kell 13.00-20.00 ning 24.-25.04 kell
9.00-20.00.
NB! Etapi auhinnaliste kohtade väljaselgitamiseks ja SmileRun sarja arvestuses osalemiseks on virtuaaljooksu puhul vajalik oma tulemusele lisada link, mis algab HTTP või HTTPS, konkreetsele sooritusele
mõnes spordi- või kaardikeskkonnas.
Soorituse saad salvestada nii nutitelefoni kui ka spordikella abil. Lingi saad enda valitud rakenduse
veebiversioonis treeningu jagamise võimaluste alt.
Kõiki jooksu lõpetajaid ootab piirangute leevenedes ERM-i piletimüügis üllatus. Üllatus ootab jooksjaid
kuni kuu aega peale muuseumi taasavamist.
Küsimuste puhul võta ühendust: britt@trismile.ee, 55616690

