II SUUSAHULLUDE MARATON
Juhend
1. II Suusahullude maratoni korraldab MTÜ Suusahullud koostöös Tehvandi spordikeskuse, sponsorite ja
toetajate kaasabil.
2. II Suusahullude maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaa-suusatamise
võistlusmäärustele.
3. II Suusahullude maraton 2015 toimub laupäeval 10. jaanuaril 2015.a. Võistluskeskus asub Otepääl,
Tehvandi spordikeskuses. Stardi ja finiši paik asuvad keskuse suusastaadionil.
4. II Suusahullude maratonil on võimalik valida kahe erineva distantsi vahel.
 30kmühisstart, start kell 18.00
 13km ühisstart, start kell 18.05
OSALEJATE PIIRARVUKS ON 300 osavõtjat (mõlemale distantsile eraldi), kehtib reegel: kes ees, see 300
osaleja sees.
5. 30 km distantsil toimub ajavõtt ning läbida tuleb üksteist (11)2,7km pikkust ringi. Võitja selgub 11.ringi
lõpus 30 kilomeetril, finišijoonel.
13 km distantsil toimub ajavõtt ning läbida tuleb viis (5) 2,7km pikkust ringi. Võitja selgub 5. ringi lõpus 13.
kilomeetril, finišijoonel.
6.30km rajal on 10 teenindus-toitlustuspunkti
2,7km; 5,4km; 8,1km; 10,8km; 13,5km; 16,2km; 18,9km; 21,6km; 24,3km; 27km– rosinad, hapukurk, tee,
spordijook, sool, mustikasupp, puuviljaleib, banaan.
 27km kohvipunkt – lisaks eelnevalt loetletule ka kohv.
 30 km finišipunkt – lisaks eelnevale eine ja valitutele intervjuu kommentaatori poolt.
13 km rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti.
2,7km; 5,4km; 8,1km; 10,8km - rosinad, hapukurk, tee, spordijook, sool, mustikasupp, puuviljaleib,
banaan.


13 km finišipunkt - lisaks eelnevale eine.

7. Maratoniraja finiš suletakse 22.00. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks.
8. Suusatatakse klassikalises sõiduviisis. Au ja surematu kuulsus paaristõugetega läbijatele.
9. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. Osalejad kellel on kõrgendatud risk terviserikke tekkeks
on kohustatud sellest korraldajaid informeerima enne maratoni starti.
10. Osaleda võivad kõik 1999.a. ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud
distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 30km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja
lapsevanema kirjaliku loaga.
11.Vanusegrupid:
 Mehed
 Naised
12. 30km stardigrupid: II Suusahullude maratonile stardigrupid moodustatakse registreerunute vahel
registreemise järjekorras (kiiremad eespool). Stardigruppe on kolm: 1-100, 101-200, 201-300.
Stardikoridorid avatakse 17.30. Stardikoridorid suletakse 1 minut enne starti. Hilinejad saavad rajale peale
põhimassi startimist.
13.Osavõtjate registreerimine toimub kirjaga meiliaadressile: reg@suusahullud.ee
Kuhu lisaks nimele lisada võistlusklass, võistlusrada ja klubiline kuuluvus või elukoht.
14.Osavõtumaksud:
13 km distants 30 km distants
I voor (kuni 16.11.2014, kella 23:59-ni)
14€
14€
II voor (kuni 31.12.2014kella 23:59-ni)
24€
24€
III voor (kuni 08.01.2015 kella 23:59-ni)
24€
24€
IV voor (09.01.2015 ja võistluspäeval kella 17:30-ni)
34€
34€
Osavõtumaksu saab tasuda MTÜ Suusahullud arveldusarvele: EE032200221050907246, selgitusse lisada,
kelle eest makse on tehtud. Nädalavahetusel ülekandega tasujatel võtta kaasa tasumist kinnitav
maksekorraldus.
15. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
16. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval
spordikeskuse staadionil) alates kella 16-st ja kuni 17:45-ni.

(10.01.2015)

stardipaigas

(Tehvandi

17. Stardimaksu eest: rada, stardinumber, ajavõtt , tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des
jafinišis, autasustamine.
18.Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, ametlike
tulemustena
võistluspäevale
järgneval päeval
internetis MTÜ
Suusahullude kodulehel
(www.suusahullud.ee).

19. Autasustamine toimub finišis peale parimate väljaselgitamist. Orienteeruvalt 20.15. Autasustatakse 13
km parimat meest ja naist ja 30 km distanstsi raja üldjärjestuse 6 paremat meest ja 3 paremat naist.
Võitjaid autasustatakse diplomi ja auhindadega.
20.Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse korraldusmeeskond:
 Võistluste juhataja: Vahur Teppan (vahur@suusahullud.ee)
 Radade ülem: Andres Laur (andres@suusahullud.ee)
 Võistluste sekretär: Kairi Paat (kairi@suusahullud.ee)
21.Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluste korraldusmeeskonna poolt jooksvalt.
Toetajad:

