
1.  EESMÄRK

Suusasarja eesmärk on elavdada Tartumaa suusaelu: 
    * pakkuda meeldejäävaid kogupere suusaelamusi
    * õpetada suusatamist nii väikestele kui suurtele

* pakkuda maakondlikke võistlusi noorsportlastele ja harrastajatele
    * kaasata uusi huvilisi suusatamise juurde

    * kaasata uusi toetajaid suusatamise juurde
* tutvustada erinevaid Tartumaa suusaradu ja talviseid 

harrastusspordi võimalusi 

JUHEND
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2.  REGISTREERIMINE
Suusatalve etappidele saab registreeruda individuaalselt. 
Eraldi registreerimine on ettevõtetele oma kollektiiviga kogu sarjas osalemiseks.
 
* Eelregistreerumine toimub www.suusahullud.ee 
või www.tartusuusaklubi.ee kodulehtedel oleva ankeedi kaudu.
* Registreerida saab ka võistluspaigas kohapeal. 
* Lastele kuni 18a. (k.a.) on osalemine TASUTA.
* Etapi osalustasu on täiskasvanutele 5€, pensionäridele 3€. 
NB! EELREGISTEERIMINE LÕPPEB VÕISTLUSELE EELNEVA PÄEVA LÕPUS!
* Kohapeal on registreerimistasu kõigile 5€. 
* Registreerimistasu maksta sularahas võistluspaiga sekretariaadis.
* Esimese etapini saab registreeruda kõikidele etappidele korraga - 
tasu täiskasvanutele 25€, pensionäridel 15€ (NB! Tasumine pangalingiga või 
esimesel etapil kohapeal!) Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust 
Sarja etapil ning SuusaBussi varustuse laenutust.  Individuaalosalejal on 
võimalik registreerimisel märkida ka klubi või �rma, 
mida ta esindab (lahter ’’Klubi’/Ettevõte’).

2.1.  ETTEVÕTE REGISTREERIMINE “SUUSAHUNT” ARVESTUSELE
* Ettevõtte registreerib end eraldi sarja liikmeks (info@SuusaAkadeemia.ee) 
* Ettevõtte liikmed registreerivad end sarja etappidele nagu individuaalsed
osalejad, märkides “klubi/ettevõte” lahtrisse oma ettevõtte nime
* Uusi ettevõtte liikmeid on võimalik registreerida enne igat etappi.  
* Osalevate liikmete arv ei ole ettevõtte jaoks piiratud
* Iga osaleja tohib korraga kuuluda vaid ühe ettevõtte koosseisu
* Ettevõtete vahel toimub kilomeetrite kogumise väljakutse, kus liikmed
ei pea (aga võivad) osa võtta ajavõtuga sõidust.
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3.  ETAPID
Sari toimub erinevatel Tartu maakonna 
suusaradadel. Etappidel on kindlaks määratud 
sõidutehnika, mida on kohustus järgida võistlusrajal 
osalejatel. Võistlusraja distantsid varieeruvad vastavalt 
etapile ning vanusegrupile.
* Täpsem info distantside osas enne igat võistlust etapi juhendis.
*Sarja igal etapil toiumuvad Kurgi Kuuno lastesõidud, mille raames saavad
lapsed osa võtta ka edasijõudnute laste suusatunnist.
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 KUUPÄEV ASUKOHT         
I K, 5.01  TÄHTVERE SPORDIPARK Uisu sprint
II K, 19.01  DENDROPARK  Klassika, eraldistart
III K, 2.02  LÄHTE   Uisk, eraldistart
IV  K, 16.02  VOOREMÄE  Klassika, ühisstart
V K, 23.02   LÄHTE-VEDU SUUSASÕIT Uisk, ühisstart
VI K, 9.03  PAARISSPRINT TARTUS Klassika

 K, 16.03  Autasustamine & hooaja lõpetamine

KALENDER
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KURGI KUUNO LASTESÕIDUD
GRÜNE FEE LASTESÕIDUD TOIMUVAD KÕIGIL 6 ETAPIL 

KUNI 10A LASTELE PÄRAST  SUUSATUNDI
~KELL 18:40  

(VÄÄRTUSTAME OSALUST, MITTE TULEMUST NING AEGA EI MÕÕDA!)
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VÄHEMALT 5 ETAPIL OSALEJATELE SUUSATALVE KINGITUS



4. VÕISTLUSKLASSID
MN kuni 8   Grüne Fee lastesõit
MN10    (2012-2013)     MN12  (2010 - 2011)
MN14  (2008-2009)     MN16  (2006 - 2007)  
MN18  (2004-2005)     MN       (2003-1983)
MV40, NV40   (1982-1973)   MV50, NV50   (1972-1963)  
MV60, NV60   (1962-1953)  MV70, NV70   (1952 ja varem)

5.  TULEMUSTE ARVESTAMINE
Tulemuste arvestamine toimub igas võistlusklassis eraldi ja igal etapil selgitatakse 
paremusjärjestus võistlustulemuste põhjal. Sarja koondarvetusse annab iga etapi 
tulemus punkte vastavalt alljärgnevale punktitabelile:
I koht 30 punkti, II koht 25 punkti, III koht 21 punkti, 4. koht 18 punkti, 
5. koht 17 punkti jne.  Alates 21. kohast saab iga järgnev osaleja 1 punkti.

* Koondarvestuses lähevad võistlusklassides MN10 - MN 18 arvesse 4 etapi paremad 
punktid ning võistlusklassides MN - MV50/NV70 5 etapi paremad tulemused! 
* Vähemate etappide korral toimunud etappide arv miinus ühe etapi (nõrgima) tulemus. 
* Vanuseklassides MN10 - MN12 saavad kõik osalejad Lähte-Vedu suusasõidul 
võrdse arvu punkte (10p).
Võrdsete punktide korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv etappidel 
(nt. kellel on rohkem 1.kohti, seejärel 2.koht jne). Kõrgemate kohtade võrdsuse 
korral läheb arvesse viimasel etapil saavutatud parem tulemus.

5.1.  TULEMUSTE ARVESTAMINE ETTEVÕTTETELE (SUUSAHUNT)
Iga ettevõtte liikme läbitud kilometraaz liidetakse ettevõtte nimele kokku
Ühel etapil läheb arvesse maksimaalselt 10 liikme kilomeetrid.
Erinevate etappide ettevõtete tulemused summeritakse leidmaks sarja võitja
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6.  AUTASUSTAMINE
Autasustakse koondarvetsuses iga võistlusklassi 3 paremat osalejat ning 
3 kõige enam suusakilomeetreid läbinud ettevõtet.
Sarja koondautasustamine toimub hooaja lõpus (kolmapäeval, 16.märtsil 2022).

6.1.  LOOSIAUHINNAD
Igal etapil loositakse eelregistreerunute vahel välja palju erinevaid auhindu sarja 
toetajatelt. Loosiauhinnad antakse üle etapi sekretariaadist koos võistlusnumbriga. 
Kõikide sarjas osalejate vahel läheb loosi UUE SUBARU nädalane kasutusõigus.
Iga osaluskord annab ühe loosiratta pileti peaauhinna väljaloosimisel.

7.  OSALEJATE ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Osaleja annab Korraldajatele õiguse edastada Lemeks Tartumaa Suusatalve sarja 
puudutavat  infot avalikkusele (k.a. pildid ja videod)

8.  VARIA JA PROTESTID
Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab võistluse 
peakohtunik. Otsused avalikustab sarja peakohtunik esimesel võimalusel võistlus-
paigas või koduleheküljel. Protesti deposiit 30€, mis kuulub tagastamisele protesti 
rahuldamise korral. 
Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel üldjuhendis muudatusi 
sõltuvalt ilmaoludest ja muudest ettenägematutest asjaoludest. Info muudatuste 
kohta avaldame sarja kodulehtedel vähemalt 2 päeva enne etapi toimumist.
NB! Täpsem info alati iga etapi juhendis
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9.  LISAINFO

9.2.  LASTE SUUSATUND
Tartu Suusaklubi suusatreenerite, Anni ja Kristiina, juhendamisel 
toimuvad kõikidel etappidel suusatunnid 6-10a  lastele.
ALGUS KELL 18:00 kui etapi juhendis pole märgitud 
teisiti. 
Tegemist on keskmise oskustaseme tundidega, kus
eeldame, et elementaarsed suusaoskused on selged.
(Laste vanus ~6-10a)

9.3.  SUUSABUSSI VARUSTUSE LAENUTUS
Igal etapil on kohal SuusaBuss, kus pakume osalejatele võimalust 
tasuta varustust laenutada (isikuttõendava dokumendi alusel).
(NB! Tartus toimuvatel  etappidel toimub laenutus Limpa suusakoolist!)
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Hanna Britt
Kurgi Kuuno 
lastesõidud

524 5426

Vahur
Projektijuht

5622 8225

Kelly
Sekretariaat

5668 9485

Eike
Sekretariaat

53889360

Kristiina
Kurgi Kuuno 
lastesõidud

 5819 2233

Erik
Keskuse ehitus ja pildid  

504 0839

Jaak
Ajavõtt & Tulemused

515 3557

Rasmus
Turundus
5905 4830

10.  KORRALDUSTIIM

11.  KORRALDAJAD
Tartu Suusaklubi,   www.tartusuusaklubi.ee
Suusahullud www.suusahullud.ee
SuusaAkadeemia

12.  TOETAJAD JA PARTNERiD
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