
2015.a sarja üldjuhend
Sari – Lemeks Tartumaa Suusasari on murdmaasuusatamise sari, mis koosneb 
2015.aastal   suusasõidust.  Suusasarja  sõidud  toimuvad  Tartu  maakonna 
erinevatel  suusa-ja  terviseradadel.  Sõidud  toimuvad nädalavahetustel  (ja/või 
riiklikel pühadel).
Suusasõit  – on  Sarja  üks  osavõistlus  kus  selgitatakse  raja  kiiremad  läbijad. 
Suusasõidule  on  vajalik  eelnev  registreerimine,  kas  e-maili  teel 
reg@suusahullud.ee või kohapeal. 
Osaleja – isik,  kes  on  registreerunud  üksikule  etapile  või  tervele  sarjale 
ettenähtud  korras.  Etapile  või  sarjale  registreerumisega  nõustub  osaleja 
käesoleva juhendi tingimustega.
Korraldaja – MTÜ Suusahullud.  Sõltuvalt  kontekstist  võidakse  siin  mõista  ka 
Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muud isikud (meditsiiniline 
personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad)

I Osaleja
Suusapäevade  rajal  saavad  osaleda  kõik  suusasõidule  registreerunud 
individuaalosalejad. Osalustasu maksmisel saab osaleja võtta osa suusasõidust, 
treeneri  juhendamisel  suusatunnist  ja   kasutada  Suusabussi  suusaabi 
teenuseid.

II Registreerimine
Osaleja  registreerimine  toimub  võistluspaigas  kohapealvõi  e-mail  teel 
reg@suusahullud.ee.  Individuaalosaleja  etapile  registreerimistasu  on 
eelregistreerimisel  4€,  kohapeal  8€  ning  kuni  17-aastastele  (k.a.)  on 
suusasõitudel  osalemine  tasuta.  Registreerimistasu  saab  tasuda  sularahas 
võistluspaigas  kohapeal  või  internetis  ülekandega  MTÜ  Suusahullude 
pangakontole.Registreerimistasu  sisaldab  osalemisõigust  Sarja  etapil, 
-suusatunnis  ning  Suusabussi  suusahooldeteenust.
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5  x  pakett.  Individuaalne  registreerimine  kõikidele  etappidele.  6x 
pakett  maksab  20€  ning  sisaldab  kõiki  sarja  teenuseid.  Tasuda 
ülekandega MTÜ Suusahullud kontole 13.jaanuariks 2015. (Selgituses 
märkida  „Suusapäevade  6x  pakett“).  MTÜ  Suusahullud,  EE032200 
221050907246 (Swedbank).

III Etapid ja ajakava
Sari  toimub  erinevatel  Tartu  maakonna  suusaradadel.  Etappidel  on  kindlaks 
määratud sõidutehnika, mida on kohustus järgida suusasõidu osalejatel.  Igal 
etapil Suusabussi suusaabi, avatud 1h enne startide algust.

1.etapp N, 15.01 Tähtvere Suusasõit, 5km, klassika
Tähtvere spordipargist

Avatud stardiaeg 17:00 – 20:00
Laste suusakool kell 18:00 – 18:30
Laste suusasõit kell 18:30

2.etapp P, 25.01 Saadjärve Suusasõit, 9/19km, uisk
Jääaja keskusest
Ühisstart kell 12:00
Laste suusasõit kell 11:30
Laste suusakool kell 12:00-12:45

3.etapp N, 5.02 Elva linna Suusasõit, 5km, klassika
Tartumaa tervisespordikeskusest
Avatud stardiaeg 17:00 – 20:00

Laste suusakool kell 18:00-18:30
Laste suusasõit kell 18:30

4.etapp N, 19.02 Tartu linna Suusasõit, lühidistantsid, uisk
Anne kanalilt
Avatud stardiaeg 17:00 – 20:00
Laste suusakool kell 18:00 – 18:30
Laste suusasõit kell 18:30

5.etapp T, 24.02 Pangodi-Kambja Suusasõit, 14km klassika
Pangodist Kambjasse
Ühisstart kell 12:00

6.etapp T, 3.03 Vooremäe Suusasõit, 8km uisk
Vooremäe suusarajad
Ühisstart kell 19:00



Laste suusasõit kell 18:30
Laste suusakool kell 19:00 – 19:30

 
IV Tulemuse arvestamine võistlusrajal
Tulemuse arvestamine toimub vastavalt vanuseklassidele võistlusrajal. Meestele 
ja  naistele  on  eraldi  arvestus.  Igal  etapil  selgitatakse  paremusjärjestus 
võistlustulemuste põhjal.
Vanuseklassid:

Mehed/Naised sündinud   
Noored (12-17.a) 2002 – 1997
Täiskasvanud (18.a – 49a.) 1996 – 1965
Veteranid (50+) 1964 – ...

V Tulemuste koondarvestamine 
Sarja vanuseklasside koondarvetusse annab iga etapi tulemus punkte vastavalt 
alljärgnevale punktitabelile. Arvesse lähevad 5 parima suusasõidu tulemused! 
Punkte jagatakse vastavalt alljärgnevale punktitabelile:

I koht 100 punkti, 
II koht 95 punkti, 
III koht 92 punkti, 
4. koht  90 punkti,
5. koht 89 punkti, 
6. koht 88 punkti, 
7. koht 87 punkti, 
8. koht 86 punkti, 
9. koht 85 punkti, 
10. koht 84 punkti jne

Kõik lõpetajad saavad vähemalt ühe punkti.
Sarja  punktiarvestuse  tulemused  avaldatakse  järgmisel  päeval  pärast 
suusasõitu www.suusahullud.ee leheküljel.

Võrdsete punktide korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv etappidel (nt, 
kellel  on  rohkem  1.kohti,  seejärel  2.koht  jne).  Koondarvestuses  võetakse 
arvesse 5 parima etapi tulemused.

VII Autasustamine 
Igal  etapil  toimub  loosiauhindade  jagamine  etapi  osavõtjate  vahel.  Sarja 
kokkuvõttes autasustatakse kõikide vanuseklasside 3 paremat meest ning naist. 
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Sarja  koondautasustamine  toimub  suusasarja  lõpupeol  (märtsis  2015).
Eraldi autasustamine vanuseklasside 3 paremale toimub Saadjärve Suusasõidul 
ning Pangodi-Kambja Suusasõidul.

VIII Osalejate isikuandmete kasutamine
Korraldajal on õigus edastada Lemeks Tartumaa Suusasarja sarja puudutavat 
infot avalikkusele.

IX Varia ja protestid
Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab võistluse 
peakohtunik. Otsused avalikustab sarja peakohtunik esimesel võimalusel 
võistluspaigas või koduleheküljel. Protesti deposiit 50€, mis kuulub 
tagastamisele protesti rahuldamise korral.
Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel üldjuhendis muudatusi 
sõltuvalt ilmaoludest ja muudest ettenägematutest asjaoludest.
Täpsem info alati iga etapi juhendis, mis ilmub Suusahullude kodulehel 
www.suusahullud.ee

XI Lisainfo
Etappidel on päevajuht ning muusika! 
Igal etapil on suusalaenutuse ning lumeräätsade laenutuse võimalus.

XII Toetajad


