7. Suusahullude Öömaraton
Tehvandi Spordikeskus, 23.01.2021
OLULINE INFO
VÕISTLUSKESKUSES LIIKUMINE
Maski kandmine on kohustuslik võistlemise väliselt stardimaterjalide kättesaamisel, siseruumides liikudes
(riiete vahetusel) ja toitlustustelgi juures olles.
Enne võistlust saab stardimaterjalid kätte ainult enda stardigrupi
stardimaterjalide alalt.
Osalema saab pikale distantsile 100 osalejat (4 stardigruppi) ja
lühikesele distantsile 50 (2 stardigruppi).
Võimalik on riideid vahetada ja peale võistlust pesemas käia
siseruumides ruumide mahutavuse piiranguid arvesse võttes (peab kandma maski).
Toitlustus toimub välitingimustes, kus pakutakse ainult eelpakendatud toitu ja toolid/lauad
söömiseks on hajutatud.
Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite kättesaadavuse toitlustuse ja riietumise juures.
Autasustamist kohapeal ei toimu. Auhinnad saadetakse võitjatele postipakiga.
Haigena ära osalema tule! Lähikontaktsena ära osalema tule!
Pealtvaatajad ei ole lubatud!
VÕISTLUSE ÜLESEHITUS
Stardid antakse 25 liikmelistele gruppidele 15 minutiliste intervallidega. Iga osaleja peab endale
registreerimisel valima stardiaja, mida saab hiljem muuta ainult vabade kohtade olemasolul
teistes stardigruppides.
AJAKAVA
23.01.2021 Laupäev
15:30 algab stardimaterjalide väljastamine
16.45 I start (Mehed võistlejad 35km)
17.00 II start (Naised võistlejad 35km)
17.15 ja 17.30 III ja IV start (Maratoninautlejad 35km)
17.45 ja 18.00 15km stardid
21:00 Rada suletakse
REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
Võistlema saavad AINULT eelregistreerunud osalejad. Registreerimine läheb lukku 22.01 kell
23.59. Osavõtutasu on sellel aastal 30€ olenemata distantsist, eraldi registreerimise ajalisi
pakette ei ole. Registreerimine tuleb teostada ürituse kodulehel: suusahullud.ee/oomaraton-2021.
Osavõtutasu kohta saadame arve registreerimisel näidatud e-maili aadressile.

RADA JA SUUSATEHNIKA
Sõidetakse klassikalises tehnikas. Ettevalmistatud on Tehvandile vastav tipptasemel rada, kus
kogu raja ulatuses on vähemalt 4 klassikajälge. Sõit toimub vähemalt 3km pikkusel ringil, heade
lumeolude korral on ring pikem. Rada on enamuses valgustatud, samuti on lõike, mis on
valgustamata ja osaliselt sõidetakse küünlasäras. Lõpliku rajakaardi avaldame võistlusnädala
kolmapäevaks 20.01.2021.
JOOGIPUNKTIS
Pakume juua ja topsidest süüa. Menüüs on: vesi, spordijook, banaan, kurk, küpsis.
VÕISTLEJATE TOITLUSTUS
Grillitelk finišis. Kosutavad ja rammu andvad lihad, vorstid Nõo Lihavürstilt, liha kõrvale
taimsemad toidud Salvestilt. Kõrvale loomulikult soe tee ja karastavad joogid A le Coqilt.
PARKIMINE
Kasutada võib kõiki Tehvandi keskuse parklaid (tuleb järgida kehtivad liikluskorraldusi).
AUHINNAD
Autasustatakse 35km distantsil 6 paremat mees- ja 3 paremat naisvõistlejat. 15km distantsil
saavad autasu parim mees ja parim naine. Kõik autasud saadame postipakiga hiljem osalejatele.
SUUSKADE MÄÄRIMINE
Määrdepartneriteks on Suusavennad ja Skiwax.
Suusavennad määrivad reedel Tartus ja suusad tuuakse starti kohale. Skiwax võtab neljapäeva
hilisõhtuni suuski vastu Tallinnas, reedel ja laupäeval on mehed Otepääl.
Laupäeval staadionil olemas alates kella 12:00. Kontaktid: Skiwax (Thomas Kuus) 55593842,
Suusavennad (Jaanus Kunts) 58149566.

KORRALDAJA
Võistluse korraldajaks on MTÜ Suusahullud meeskond. Kontakt: Andres Laur, tel 55675605,
info@suusahullud.ee.

