
 

 

AJAKAVA 

14.01 Laupäev 

16:00     Stardimaterjalide väljastamine staadioniväravas / suusatund väikestele ja suurtele staadionil 

17:00     40km start      /    17:02   20km start 

20:00     Parimate autasustamine 

22:00     Rada suletakse 

22:00 - 23:00      Kõigile osalejatele tasuta sissepääs klubisse Comeback (Traffic & Venusclub) 

 

15.01 Pühapäev 

11:00     Stardime staadionilt üheskoos suuskadel matkale (võistlussuuski ärge võtke). Matkame 

orienteeruvalt 3 tundi, aga kui ära eksime, siis… 

  

SUUSKADE MÄÄRIMINE 

Sellel aastal on määrdepartneriteks Suusavennad ja Skiwax.  

Suusavennad määrivad reedel Tartus ja suusad tuuakse starti kohale. Skiwax võtab neljapäeva 

hilisõhtuni suuski vastu Tallinnas, reedel ja laupäeval on mehed Otepääl. Laupäeval staadionil 

olemas alates kella 12:00. 

Kontaktid: Skiwax (Thomas Kuus) 55593842,  Suusavennad (Jaanus Kunts) 58149566. 

 

  

MAJUTUS 

Majutuspartnerid on GMP hotell ja Tehvandi Spordikeskus. GMP-s kahjuks kõik ruumid juba täis, 

kellel veel öömaja ei ole, siis Tehvandile eilse seisuga veel mahtus. Kontakteeruda palume otse 

Tehvandi keskusega.  

  

TOITLUSTUS 

Maratonisõpradele teeb parooliga “suusahullud” tervel nädalavahetusel -10% soodukat värskelt 

avatud “Ugandi Resto” (varasemalt Oti Pubi). Soovitan soojalt kõigil sinna sisse põigata, väga kihvt 

interjöör ja menüüst leiab ka igaüks oma. 

tel:5559%203842
tel:5814%209566


MIS OOTAB EES TEHVANDIL? 

1.       Tipptasemel rada. Hetkeseisuga toimub sõit 3km pikkusel ringil (sama nagu eelmisel aastal, kes 
osales). Valgustatud rada kulgeb staadionilt ümber lasketiiru Kunimäele, sealt väike S kurviga 
laskumine ja tõus Tordikarbini, hobuserauda üles ja siis tagasi suund staadionile. 

Juhul kui peaks mingi ime juhtuma ja sajab 10cm looduslikku lund alla, siis pikendame ringi 4km-seks 
ja võtame maratoni raja algusest meetreid juurde. 

2.       Vinge joogipunkt staadionil – telk kust saab suuskadega alt läbi kulgeda. Joogipunktis pakume 
süüa ja juua igale maitsele. Abiks on Felix, Honeypower, Nõo Lihavürst, Tehvandi köök. 

3.       Geelipunkt rajal, powered by Honeypower. 

4.       Küünlasära pimedamates kohtades lisaks lambikumale. 

5.       Grilli & Supitelk finišis. Kosutav supike ja rammu andvad lihad, vorstid Nõo Lihavürstilt. Nälga ei 
jää keegi. Kõrvale loomulikult soe tee. 

  

PARKIMINE 

Tehvandil sellega probleeme ei tohiks tekkida. 

  

AFTERPARTY 

Võistluse ametlik afterparty toimub klubis Comeback. “Suusabaasis on tantsupidu – Traffic & Venus 

Club”. Maratoni osalejatele sissepääs esimesel tunnil (kuni 23-ni) tasuta! 

 

  

ILMATEADE 

Tundub, et sellel aastal tuleb super suusailm! 

 

 

  



PARTNERID JA TOETAJAD: 

 

 

 

 

 

 


