
VABATAHTLIKE JUHEND
IRONMAN Tallinn / IRONMAN 70.3 Tallinn



Head vabatahtlikud 

IRONMAN Tallinn ja IRONMAN 70.3 Tallinn võistlustest on välja kasvanud 

maailmatasemel spordisündmused ning seda just tänu teile, kallid vabatahtlikud. On 

erakordne aasta ka sellepärast, et IM Tallinn ja IM 70.3 Tallinn toimuvad sel korral 

kahel järjestikusel päeval. Meid on ees ootamas töökas nädal pikkade päevade ja 

rohkete väljakutsetega, mille kulminatsiooniks on õnnelikud ja tänulikud sportlased 

võistluse finišis. 

Eestisse on külla tulemas ligi 3000 sportlase enam kui 50-st eri riigist, kes kõik on 

sarnaselt teile väga motiveeritud andmaks endast võistlusel parima. Kuuldused meie 

rõõmsatest ja abivalmis vabatahtlikest on jõudnud kaugele ning sellest fenomenist on 

kujunenud sündmuse oluline osa. Teie annate sellele rahvusvahelisele suursündmusele 

oma näo.

 

Suured tänud teile, kallid kaaslased!

Ain-Alar Juhanson

IRONMAN Tallinn – Võistlusdirektor



Ajalugu

❏ 2016.a IRONMAN 70.3 Otepää - esimene IRONMAN sarja sündmus Eestis 

❏ 2018.a IRONMAN Tallinn - esimene täispikk IRONMAN triatlon

❏ 2020.a IRONMAN Tallinn ja IRONMAN 70.3 Tallinn - üks vähestest IRONMAN sündmusest 

maailmas, mis toimusid aastal 2020.a

❏ IRONMAN Tallinn 2021 - Baltikumi suurim triatloni festival toimub tänavu juba neljandat 

korda!

Vaata 2020.a IRONMAN Tallinn VIDEO ja IRONMAN 70.3 Tallinn VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7Zb5x-OZ1Ao
https://www.youtube.com/watch?v=dLw5r-j6M5o


2021 aasta



IRONMAN Tallinn 2021 ajakava

Kolmapäev, 4. august
EXPO on avatud
Algab võistlejate registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine

Neljapäev, 5. august
19:00 SmileRun heategevusjooksu start

Reede, 6. august
18:00  IRONKIDS laste stardid

Laupäev, 7. august
6:30  IRONMAN Tallinn start

Pühapäev, 8. august
10:00  IRONMAN 70.3 Tallinn start



Olulised kontaktid

Üldistes küsimustes:

Anna Guzman - vabatahtlike juht 
vabatahtlik@trismile.ee
+372 51964584

NB! Sinu peamiseks kontaktisikuks on Sinu tiimijuht!

*** 

Üldinfo telefon: + 372 530 01707
Meditsiini telefon:  +372 533 40408
Liiklusinfo:  www.trismile.ee/liiklus

mailto:vabatahtlik@trismile.ee




IRONMAN Tallinn 2021 vabatahtlik kannab...



❏ Avalikes siseruumides on mask soovituslik

❏ Välialadel maski kandmise kohustust ei ole

❏ Siseruumides kasutatatakse pleksiklaase ja 

visiire

❏ Toidupunktide vabatahtlikud kannavad 

ühekordseid kummikindaid

Maskid ja kummikindad



Toitlustus

Meie headeks koostööpartneriteks on PROTO kohvik, MAMMA, Nick’s ja 
vee/karastusjookide poole pealt A Le Coq. 



Võistluskeskused ja rajakaardid







Rattarada



Jooksurada



Hoolime keskkonnast!

❏ Võimalusel tule (tõuke)rattaga - saad jätta vabatahtlike alale

❏ Kasuta ühistransporti

❏ Sorteeri prügi

❏ Võtta kaasa vihmakindel riietus 

❏ Tagasta kasutamata vihmakeep valdkonnajuhile 



Sotsiaalmeedia

FB grupp Instagram

 @im_estonia_volunteersIRONMAN Eesti vabatahtlikud

https://www.facebook.com/groups/2009612775972247
https://www.instagram.com/im_estonia_volunteers/
https://www.instagram.com/im_estonia_volunteers/
https://www.facebook.com/groups/2009612775972247


Kohtume Tallinnas!
#KõikOnVõimalik


