
 
 

Rahvusvaheline suusatamise  

100 m maailmarekordi võistlus 

Tartus,    parklas 
 

Võistluse juhend 
 

1.Aeg ja koht:  

esmaspäeval, 13.02.2012, Tartu Lõunakeskuse peasissekäigu esise parkla suusaareen.  
 

2. Osalejad: kõik suusasprindist huvitatud inimesed, kelle sportlik seisund lubab 

läbida võistlusdistantsi vastavalt käesolevale juhendile.  
 

3. Võistlusklassid: Naiste põhiklass; Meeste põhiklass. 
 

4. Võistlusformaat: 100 m suusasprint, klassikalises tehnikas.  

• Kvalifikatsioonisõidud eraldistardist 15-sek. intervalliga. 

• Veerandfinaalid - 5 sõitu; ühisstart, 6 osavõtjat; osalevad  kvalifikatsioonisõidu 

30 kiireimat asetatuna vastavalt kvalifikatsiooni tulemusele;  

• igast veerandfinaalist pääseb kaks paremat otse poolfinaalidesse ja lisaks 

veerandfinaalide kaks kiireimat väljajääjat (lucky looser) 

• Poolfinaalid - 2 sõitu, igas 6 osavõtjat  

• kummastki poolfinaalist pääseb edasi iga sõidu kaks kiireimat ja lisaks 

poolfinaalide kaks kiireimat väljajääjat (lucky looser) 

• Väike finaal - 1 sõit, 6 osavõtjat;  

• Edasi finaali pääseb sõidu 3 kiireimat 

• Finaal / pjedestaalisõit - 3 osavõtjat, 1 sõit;  

• Edasi superfinaali pääseb 2 kiireimat 

• Superfinaal - 2 parimat, 1 sõit; 

• Esimesena lõpetanu on võistluse võitja 
 

Naiste arvestuses kvalifitseeruvad lõppvõistlusele 12 kvalifikatsiooni kiireimat naist. 

Võitja selgitatakse ülaltoodud juhendist lähtuvalt alates poolfinaalidest   

 



Rahvasprint kutsutud külalistele. 

Rahvasprindis peetakse kuni 6-liikmelised eelsõidud, kus igast sõidust: 

• C-finaali pääsevad eelsõidu 5 ja 6 koha võitjad 

• B-finaali pääsevad eelsõidu 3 ja 4 koha võitjad  

• A-finaali pääsevad kaks kiireimat  

Rahvasprindi võitja selgub A-finaali tulemuste põhjal. 
 

5. Programm: 

Esmaspäev, 13.02.2012 

16.45 - 17.15 rada avatud soojenduseks 

17.30  kvalifikatsioonisõidud N ja M 

18.00  Rahvasprint kutsutud külalistele - võistlejate tutvustus 

  Rahvasprint eelsõidud, ühisstart 

18.15   M ¼ finaalid; 5 sõitu 

  Rahvasprint C finaal 

18.45  N ja M ½ finaalid; 2 + 2 sõitu 

Tartu Suusaklubi mudilaste sprint  

19.00  N ja M väike finaal; 1 + 1sõit 

Rahvasprint B-finaal 

N ja M finaal /pjedestaalisõit 

19.15  Rahvasprint A-finaal 

N ja M superfinaal  

19.30  autasustamine finišialas 
 

6. Autasustamine   

Kell 19.30 toimub autasustamine Lõunakeskuse sprindiareeni finishialas. 

Autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat. Autasustatakse rahaliste ja esemeliste 

auhindadega, karikaga, väärtuslike meenete ja meeldejääva elamusega. Lisaks 

eriauhinnad ja loosiauhinnad. 

Eriauhind ka silmapaistvaima kostüümi ja eradaima elamuse pakkunud sportlasele. 

Auhinnafond 1600 eurot. 
 

7. Registreerimine 

Eelregistreerimine aadressil indrekvalge@hotmail.com.  

Eelregistreerimine lõppeb 12.02.2012 kell 20.00. Võistluspäeval stardipaigas 

registreerimine 16.00-16.30 
 

8. Stardimaks 

Eelregistreerimisel tasuda stardimaks 5 eurot Tartu Suusaklubi a/a 221010980313 

Swedbank; võistluspäeval stardipaigas registreerinutel stardimaks 10 eurot, tasumine 

sularahas. 

mailto:indrekvalge@hotmail.com


Tartu Suusaklubi liikmetele ja treeningugruppides osalejatele eelregistreerimisel 

stardimaks 1 euro, võistluspäeval stardipaigas 3 eurot. 

 

9. Võistlusreeglid 

Võistlus toimub klassikalises suusatehnikas (vastavalt ESL võistlusmäärusele 2011).  

Valelähe finaalsõidus tähendab koheselt antud finaalsõidu kaotamist. 
 

10. Kohtunike kogu ja žürii 

Võistluste juhataja: Allar Kivil 

Võistluste juhataja abi: Kerstin Margus 

Projektijuht: Indrek Valge 
 

11. Korraldaja: Tartu Suusaklubi MTÜ 

Aadress: Kreutzwaldi 3, 51014Tartu 

Eesti Maaülikooli spordihoone 0-korrusel 
 

12. Lisainfo 

Korraldajatel on õigus muuta võistlusformaati ja teha käesolevasse juhendisse 

muudatusi sõltuvalt võistlustingimustest ja osalejate arvust  

 

Täiendav info telefonidel: 

• +372 52 26 261  Indrek Valge / projektijuht 

• +372 50 32 459  Kein Einaste  / Eesti Suusasprindi koondislane 

• +372 55 671 072  Peeter Kümmel / Eesti Suusasprindi koondislane 

 

Pealtvaatajatele grillshow Nõo grillmeistritelt, BMW autode esitlus ja otseülekanne 

Lõunakeskuse suurelt ekraanilt! 

 

Sprindirada on võistluse järel avatud kuni kella 20.00. Tule tee oma suusatamise 100 

m rekord! Õpetuse ja varustuse tagab Eesti Suusaliidu Suusabuss. 

 

KES TEEB SUUSATAMISE 100 m MAAILMAREKORDI? 

Milline saab olema SINU rekord - TULE JOONELE! 


