Lemeks Tartumaa Suusatalv, VI etapp
Kambja Suusasõit (KL)
Aeg ja koht:

24. veebruar 2018 kell 11.00
VÕISTLUSE JUHEND

1. Korraldaja:
MTÜ Suusahullud ja MTÜ Tartu Suusaklubi
2. Korralduskomitee: Amet
Nimi
Võistluse peakohtunik
Ergo Kukk
Sekretariaadi juht
Maria Tamm
Ajavõtu pealik
Jaak Teppan
INFO
suusatalv@suusahullud.ee
3. Programm
Kellaaeg
Seletus, toimumiskoht
3.1. Sekretariaat 9.30 - 12.00
Kambja terviserajad parkla
3.2. Päevakava
9.30 - 11.00
Võistlusnumbrite ja
loosiauhindade väljastamine
9.30 - 11.00
Suusahooldus
11.05
Limpa Suusakool
Grüne Fee Kurgi Kuuno lastesõit
11.45
11.00
4. Osalejad

5. Registreerimine

Ühisstart (1min stardivahed erinevatel
distantsidel)

Telefon
56,577,575
5,517,899
5,153,557

Sekretariaat
Fischeri Suusabuss ja Kuzmin
Rahel Allas
Rasmus Pind
Kõik võistlusklassid ühiselt

Võistlusel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida antud
distantse. Võistlejad osalevad omal riskil (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende
vanemad või volitatud saatjad). Suusatalvel saavad osaleda kõik võistlusrajale registreerunud
individuaalosalejad ning tiimide koosseisu registreerunud!
Individuaalosaleja registreerimine toimub võistluspaigas kohapeal või korraldajate kodulehel oleva
ankeedi kaudu (www.suusahullud.ee/suusatalv-2018). Kohapeal registreerumine lõppeb 19.25. Kõigile
noortele kuni võistlusklassini MN18 (k.a.) on osalemine TASUTA. Täiskasvanutele eelregistreerimisel
tasu 3€, kohapeal 5€. Pensionäridel vastavalt 2€/3€. Eelregistreerimine lõppeb võistlusele eelneva
päeva lõpus! Registreerimisel saab võistleja stardinumbri. Registreerimistasu saab tasuda sularahas
võistluspaigas kohapeal. Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust sarja etapil, -suusatunnis ning
vajadusel Fischeri Suusabussi või Kuzmini suusahooldeteenust ja varustuse renti. Tartu Maratoni
tehnikatunnis osalemiseks vajaliks eelregistreerimine (registreerimisankeedis täida vastav lahter!).

Tiimi registreerimine võistlussarja toimub korraldajate kodulehel www.suusahullud.ee/suusatalv2018. Tiim koosneb maksimaalselt 4-st liikmest. Tiimi registreerimiseks tuleb igal tiimi liikmel täita
individuaalosaleja registreerimisel ka lahter ’’Tiimi nimi’’. Uusi tiime on võimalik registreerida enne igat
etappi. Juba loodud tiimi nime enam muuta ei saa ning see jääb püsima kuni sarja lõpuni. Sarja
edenedes ei ole võimalik tiimi liikmeid välja vahetada, kuid neid võib juurde lisada eeldusel, et
maksimaalne arv liikmeid ei ole veel täis. Iga osaleja tohib korraga kuuluda vaid ühte tiimi.
6. Võistlusklassid

MN10, MN12, MN70

5 km

1 x 5km

MN14, MN16, N18, N, N40
MN50, MN60

10 km

2 x 5km

M18, M, M40

15 km

3 x 5km

Sõidetakse Kambja Kopsumäe terviseraja 5km pikkusel ringil. Suusasõit läheb arvesse Lemeks sarja
punktiarvestuses ja tiimide arvestuses. KLASSIKALINE TEHNIKA!
7. Tulemused
8. Koondarvestus
8.1. Tiimidel

Tulemused ilmuvad suusahullud.ee/suusatalv kodulehele samal päeval
Koondarvestuse punktid vastavalt sarja üldjuhendile.
Iga tiimiliikme osaluskord annab tiimile 10 punkti etapi kohta. Tiim saab 5 lisapunkti kui etapilt võtab
korraga osa 3 liiget ja 10p 4 liikme korral. Maksimaalselt saab tiim teenida ühelt etapilt 50 punkti.

9. Võistlusrada

Kambja Kopsumäe terviseraja 5km pikkune ring

10. Ajavõtt
11. Varia

Ajavõtt on elektrooniline.

12. Lisainfo
13. Juhendi koostaja
14. Toetajad:

Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab korralduskomitee ja/või
peakohtunik. Otsused avalikustab peakohtunik esimesel võimalusel võistluspaigas või koduleheküljel.
Protesti deposiit 30€, mis kuulub tagastamisele protesti rahuldamise korral.
Riiete vahetamine ja pesemine Kambja Spordihoones (1km eemal terviserajast)
Jaak Teppan. Lisainfo soovi korral kirjutada meilile suusatalv@suusahullud.ee

