
Aeg:

Võistluskeskuse asukoht:

1. Korraldaja:

2. Korralduskomitee: Amet Nimi E-mail Telefon

V istluse juhataja Vahur Teppan vahur@suusahullud.ee 56228225

Sekretariaat Kairi Paat kairipaat@hotmail.com 5252987

Maria Tamm maria.tamm@ut.ee 5517899

Aja tt SPORT-Ide t Sven Oras orassven@gmail.com 53420820

3. Programm Kellaaeg Seletus, toimumiskoht

3.1. Sekretariaat 17:00 - 20:00

. . Päevakava
16:45 - 20:00 Registreerimine

17:00 - 20:00

16:45 - 20:00 Suusahooldus

17:30 Laste suusa ä gud
18:00 Suusatund (uisk)

. Võistlusklassid

7. Tulemused

5. Registreerimine

4. Osalejad

V istlusraja pare usjärjestus selgitatakse istluse l puaegade p hjal. "Piki  Suusas it" 
rajal ärgitakse protokolli aid lä itud kilo eetrid, ida ar esta e rajal paik e ate SI 
jaa ade lä i ise kaudu kaugei  pu kt rajal i g ri gi ahetus

V istlusel i ad osaleda k ik, kelle ter islik seisu d ja sportlik ette al istus lu a  lä ida 
a tud dista tse. V istlejad osale ad o al riskil alaealiste istlejate eest ka a ad 

astutust e de a e ad i olitatud saatjad . Täht ere suusas idul saa ad osaleda k ik 
istlusrajale ja/ i "Piki  Suusas it" rajale registreeru ud osalejad

Registreerimine toi u  istluspaigas kohapeal i e- ail teel reg@suusahullud.ee 

Saada i i, sü iaasta ja SI-pulga u ber kui sul see o !  Etapile registreerimistasu on 

eelregistreerimisel € (kuni 18.02), kohapeal €. Lastele ja noortele kuni 16.a (k.a.) on 

suusas idul osale i e tasuta! Registreeri isel saa  osaleja istlus u ri. 
Registreeri istasu saa  tasuda sularahas istluspaigas kohapeal. Registreeri istasu 
sisalda  osale is igust sarja etapil, -suusatu is i g Suusa ussi suusahooldetee ust! 
"Suuri  Lä is it" rajal kogu lihtsalt kilo eetreid.

Suusas idul toi u  tule use ar esta i e eraldi aistele ja eestele i g eraldi 
istlusklass ais-ja ees etera idele.

Vetera id +     9  – ...

Suusahullude treener Andres

Suusabuss - Priit

19.02 2015, kell 17:00 - 20:00 

Sekretariaat

IV ETAPP - TARTU LINNA SUUSASÕIT

Tähtvere Spordipark

V istluskeskuses

VÕISTLUSE JUHEND
MTÜ Suusahullud

Võistlusrada ja "Suuri  Läbisõit" avatud

sobilik vanusele 5-15.a.
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. Ajavõtt

14. Lisainfo

15. Juhendi koostaja

16. Toetajad:

Sau a-ja pese is i alused Täht ere Spordipargis. I fo ja hi akiri: .are a.ee; tel 
 9 ; Parki i e Täht ere Spordiraja äärses parklas! Fi ishis osalejatele kuu  jook ja 

saiake eie toetajatelt! V i alus re tida suusa arustust Suusa ussist: ko plekt lastele 
tasuta, täiskas a utele €

Vahur Teppan / vahur@suusahullud.ee  / tel. 5622 8225

13.Protestid

. Suusasõit Täht ere spordipargi spri didista tsiks o   k . Kella .  - .  i  lä ida tähistatud 
rada eljal korral tule use saa iseks ähe alt kahel korral , illest alitakse  kiire at 
aega ja eed su eeritakse. V istleja aeg lähe  käi a eraldi istlusraja SI-stardijaa ast, 
igal ri gil pea  istleja ko posteeri a stardijaa a, ri gil ole ad jaa ad ja aeg lähe  
ki i istlusraja fi ishijaa as. 

Juhe dis käsitle ata küsi used ja protestid tule uste kohta lahe da  korraldusko itee 
ja/ i peakohtu ik. Otsused a alikusta  peakohtu ik esi esel i alusel istluspaigas 

i koduleheküljel. Protesti deposiit €, is kuulu  tagasta isele protesti rahulda ise 
korral. 

. Suuri  Läbisõit Suusas idul o  i alus osaleda  atkas itja a, is tähe da , et istluste 
tule ustesse ärgitakse aid lä itud kilo eetrid, aja ttu ei toi u. Kilo eetrite ar estus 
toi u  pärast stardijaa as alguse fikseeri ist raja ko trolljaa ade lä i ise ar u p hjal! 
S idu l ppedes fikseeri tule us fi ishijaa as!
Aja tt toi u  SPORT-Ide t süstee iga SI , .tak-soft. o . Pärast osa ttu laadi 
alati andmed maha finishikohtuniku juures sekretariaadis.

V id osaleda o a isiklku SI-pulgaga. Korraldajatelt re ti i e €

9. Loosiauhinnad

7. Tulemused V istlusraja pare usjärjestus selgitatakse istluse l puaegade p hjal. "Piki  Suusas it" 
rajal ärgitakse protokolli aid lä itud kilo eetrid, ida ar esta e rajal paik e ate SI 
jaa ade lä i ise kaudu kaugei  pu kt rajal i g ri gi ahetus

Loosiauhi ad loosi e älja k ikide etapile registeeru ute ahel i g a a e itjatele 
stardi u ri astu tul.

8.Koondarvestus Koo dar etusse a a  iga etapi istlusraja tule us pu kte asta alt alljärg e ale 
punktitabelile: I koht 100 punkti, II koht 90 punkti, III koht 80 punkti, 4. koht 75  punkti, 5. 

koht 70 punkti, 6. koht 65 punkti, 7. koht 63 punkti, 8. koht 61 punkti, 9. koht 59 punkti, 

. koht  pu kti, .koht  pu kti  ja edasi ühe pu kti kaupa. Alates .kohast saa ad 
k ik l petajad  pu kti.


