V ETAPP - KAMBJA SUUSASÕIT, vaba teh ika
Aeg:
Võistluse asukoht:

24.02 2015, kell 11:00 - 14:00
Kambja terviserajad

1. Korraldaja:
2. Korralduskomitee:

MTÜ Suusahullud
Amet
V istluse juhataja
Sekretariaat

VÕISTLUSE JUHEND

Aja tt SPORT-Ide t
3. Programm
Kellaaeg
3.1. Sekretariaat 10:30 - 14:00
. . Päevakava
10:30 - 14:00

4. Osalejad

5. Registreerimine

Nimi
Vahur Teppan
Kairi Paat
Maria Tamm
Sven Oras
Seletus, toimumiskoht
V istluskeskuses

E-mail
vahur@suusahullud.ee
kairipaat@hotmail.com
maria.tamm@ut.ee
orassven@gmail.com

Registreerimine

Sekretariaat

11:00 - 14:00

Avatud stardiaeg, "Suuri

11:00 - 13:30

Suusahooldus ja laenutus

Telefon
5622 8225
5252987
5517899
53420820

Läbisõit" kilo eetritekogu i e

V istlusel i ad osaleda k ik, kelle ter islik seisu d ja sportlik ette al istus lu a
sportida. V istlejad osale ad o al riskil alaealiste istlejate eest ka a ad astutust
e de a e ad i olitatud saatjad .
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 ! Suusasõit kõigile TASUTA!

6. Võistlusklassid

Suusas it toi u

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 raja ri gi ahetusel
paik e ate SI jaa ade lä i ise kaudu.

8.Koondarvestus
9. Loosiauhinnad

Koo dar estusse etapp pu kte ei lisa! V istlusrajas itu ei toi u!
Loosiauhi ad loosi e älja k ikide etapile registeeru ute ahel i g a a e itjatele
stardi u ri astu tul.
Suusas it toi u Ka ja ter iseradadel. Ri gi pikkus s ltu lu eoludest!
Suusas it toi u
atkas itdu 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 tulemus finishijaamas!

. Suusasõit
. Suuri Läbisõit

aid rah as idu a il a aja tuta!

. Ajavõtt

14. Lisainfo

15. Juhendi koostaja
16. Toetajad:

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 €
Tähistus istluspaika alga Ka jast, Tartu-V ru
t-lt. 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 3€
Vahur Teppan / vahur@suusahullud.ee / tel. 5622 8225

