Tour de SUUSAHULLUD 2015
3 päeva - 3 etappi - 3 võistluspaika
- unustamatud elamused kogu ülejäänud talveks MILLAL, MIS ja KUS
R: 09.01.2015 – Proloog - Tähtvere spordipark (1,3 km x 2) (V)
L: 10.01.2015 – II Suusahullude Maraton (13km / 30km) (KL)
P: 11.01.2015 – Munamäe “Final Climb“ (3 km) (V)
I ETAPP
Proloog (V) (1,3km x 2) – Start avatakse kell 20.00 ja suletakse kell 21.00. Selle aja jooksul
saab osavõtja läbida Tähtvere Sprindiringi lõpmatul korral, millest kirja lähevad 2 parimat
aega. Touri arvestusse läheb kirja 2 parima ringi summeritud aeg.
Soojendusrajana palume kasutada sprindiringi ümber kulgevat 850m pikkust ovaali.
Võistlusnumbritega sprindiringil võistluse ajal liikumine keelatud!
II ETAPP
II Suusahullude Maraton (KL) (13km / 30km) – Start antakse kell 18.00 30 km distantsile ja
kell 18.05 13 km distantsile. Registreerujate piirarv on 300. Numbrid jagatakse vastavalt
registreerimise järjekorrale ehk, kes registreerib enne, see stardib rivis eespool.
Laupäeval rada kella 17-ni suletud. Rada avatud soojenduseks alates 17.00.
III ETAPP
„Final Climb“ (V) (3km) – Start antakse kell 11.00 naistele ja kell 11.30 meestele. Starditakse
Gunderseni meetodil, kus on arvesse võetud kahe esimese etapi summeritud ajad. Kõige
kiiremad stardivad ees. Võistlejatele, kes kaotavad liidrile üle 10 minuti, antakse ühine
lainestart.

TOURI SÜSTEEM
Touri arvestusse lähevad kõik 3 etappi. Touri võitja selgub III etapi finišis.
Touri arvestust peetakse kaotusprotsendi alusel etapi võitjale.
I etapil Liidetakse kokku kahe parima ringi ajad. Virtuaalset Touri seisu kajastab
summeeritud aegade tabel.
II etapil ajaline kaotus 1% vastab 5 sekundile. (näiteks: Võitja aeg 01:30:00 ja sinu aeg
1:39:00 siis tähendab see kaotust 10%, mis Touri arvestuses vastab 50 sekundile)
13 km valinud osavõtjatele arvestatakse Touri arvestuses 10 minutiline kaotuse liidrile
viimaseks päevaks. (Näitena kaotusprotsendina 120% )
III etapile starditakse liider eespool. Teised järgnevad vastavalt kahe esimese etapi
summeeritud kaotustele. (Näiteks: I etapil oli võitja aeg 0:08:00 ja teie aeg 0:8:20, II etapil
võitja aeg 01:30:00 ja sinu aeg 1:39:00 siis tähendab see kaotust 10%, mis Touri arvestuses
vastab 50 sekundile. Kokku on võitja aeg 0:08:00 + 01:30:00 = 1:38:00. Teie aeg: 0:08:20 +
1:30:00 + 0:00:50=1:39:20. Stardite III etapile 0:01:20 peale liidrit.

OSALEJAD
Võistlussarja on oodatud osa võtma kõik Suusahullud ja teised suusasporti kummardavad
kamraadid Munamäe taha jäävatest metsadest ja Emajõe teisele kaldale jäävadest küladest.
REGISTREERIMINE ja OSAVÕTUTASU
Enda registreerimiseks Tourile või ka üksikutele
reg@suusahullud.ee
Registreerimisel tuleb kirja panna:
 Osavõtja nimi
 Klubiline kuuluvus või elukoht
 Etappide nimi (II etapi puhul ka distants)

etappidele

tuleb

saata

kiri:

Osavõtutasud Touri etappidele on järgnevad:

I voor

10-16.11.2014

5€

II etapp
(SH
Maraton)
14 €

II voor

17.11-31.12.2014

5€

24 €

III voor

1.01-8.01.2015

5€

24 €

IV voor

9.01-11.01.2015

5€

34 €

I etapp
(Proloog)

Kogu
III etapp
Tour
("Final Climb") (3 etappi)
24 €
5€
34 €
5€
34 €
5€
44 €
5€

Osavõtutasu eest tagavad korraldajad: raja, stardinumbri, ajavõtu, tulemuse protokollis, iga
etapi finišis sooja tee (II etapil lisaks toitlustus), autasustamise kogu touri kokkuvõttes.
Osavõtumaks tuleb tasuda: MTÜ Suusahullud arveldusarvele EE032200221050907246.
Selgitusse lisada, kelle eest makse on tasutud.
AUTASUSTAMINE

Arvestust peetakse kahes klassis - naised ja mehed. Autasustamine toimub tuuri kolmandal
etapil peale viimaste võistlejate lõpetamist. Autasustatakse Touri kokkuvõttes kolme parimat
naist ja kolme parimat naist. Samuti loosiauhinnad.
Eraldi etapi autasustamine toimub II etapil (II Suusahullude maratonil).
MUU INFO
II etapi lõpus toimub muljetamine ja 3. võistluspäeva strateegiate arutamine Comebackis
(pilet kuulub II etapi osavõtumaksu sisse).

KORRALDAJA
Touri viib läbi MTÜ Suusahullud töökas liikmeskond.
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)

TOETAJAD

