
  

OHUTUSNÕUDED 
Kõikidel võistlejatel on kohustuslik: 

 Võtta rajale kaasa laetud akuga telefon ja valgustusvahend. 

 Aidata rajal vajadusel abivajajaid.  

Suuskadega läbijad hoiavad vasakusse serva, jalgsi liikujad raja paremasse serva.  

Palume lumistel oludega seoses arvestada ka võimaliku libeduse ja jalgade märjaks 

saamisega.  

Palume kõigilt osavõtjatelt mõistvat suhtumist ja teiste rajal olijatega arvestamist.  

Parkimine 
Parkimiseks on soovitatud kasutada Kääriku suusastaadioni parklat. Parkimiseks on kohti 

piisavalt. PARKLA  Alternatiivina saab kasutada Kääriku spordikeskuse ülemist parklat. 

Stardimaterjalide väljastamine 
Stardimaterjalide väljastamine toimub staadionil olevatest soojakutest. Materjalid on 

jagatud kahte kategooriasse: 1) Arvega maksjad 2) Kohapeal, sularahas maksjad. 

Materjalide hulgas on stardinumber, haaknõelad, rajakaart koos korraldajate numbriga.  

Materjalid saab kätte nime alusel. Materjalide väljastamine toimub 15.00 -16.50. 

On võimalik jätta stardipaika omale vahetusriideid/jalanõusid. Selleks küsige 

sekretariaadist oma võistlusnumbri kleepsu mida oma riiete kilekotile kleepida.  

NB! Seoses saabunud lumega on võimalik ennast ümber registreerida ka Nõo Lihavürsti 

hooaja avavõistlusele Suusatamises. Ümberregistreerimine on tasuta. Ümber 

registreerimine toimub stardimaterjalide kättesaamisel. 

Riietumine 
Enne ja peale võistlust on võimalik riideid vahetada staadionil asetsevate soojakute II 

korrusel. Ruumides puudub pesemisvõimalus. Seda saab teha peale võistlust. Kella 

19.00-23.00 saab külastada Kääriku Spordikeskuse sauna, mis asub spordimaja 

keldrikorrusel. SAUN 

Start 
Start antakse Kääriku staadionilt kell 17.00 kõikidele distantside ühiselt. Starti tuleb 

minna 5min varem, et korraldajad saaksid kontrollida Teie kohustuslikku varustust 

(valgusallikas + täislaetud akuga telefon). 

Rada 
 Rada on tähistatud iga ~100m tagant asetsevate helkuritega, mis on paigutatud 

vaiade külge. Rajal on mahamärgitud ka kilomeetrisildid.  

 Rajal on kaks toidupunkti (staadion ja Harimägi 7.km-l). Toidupunktis on: 

Soe tee, külm vesi, külm spordijook, spordigeelid, banaan, leib, rosinad, sool.  

 Lisaks on punktis olemas lõke, kus kõik soovijad saavad vorste grillida. 

Peale võistlust osavõtjatele on finišis soe supp, leib ja Nõo Lihavürsti poolt 

pakutavad grilltooted.  

Autasustamine 
Igal distantsil autasustaks kolme parimat meest ja kolme parimat naist.  

Autasustame: 

14km võistlejaid kl 19.00 28km võistlejaid kl 21.00 42km võistlejaid kl 22.00 
 

Peale võistlust 
Kõigile osavõtjatele on finišis soe supp, leib ja Nõo Lihavürsti poolt pakutavad grilltooted.  

Toetajad: 

Võistlejatele annab meened Torm metall www.torm.ee 

Võistlejate toidulaua katab Nõo Lihavürst www.lihavyrst.ee 

Valgust annab Trekker www.trekker.ee 

Energiat annab Honey Power www.honeypower.ee 

Pikima liu tagab WinterPlace www.winterplace.ee 

Öömaja pakub GMP hotell 

www.gmp.ee 

Öömaja soovijad saavad -

20% tavahinnast parooliga: 

Suusahull 

 

https://goo.gl/maps/GhRwX6yQAFF2
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