võistluse nimi:
aeg ja koht:

Swedbank – Hawaii Expressi Noorte Suusasari, IV etapp,
suusakross
04.03.2018 Tartu Lumepark, Raadi

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

Tartu Suusaklubi MTÜ
2. korralduskomitee:

amet

nimi

e-mail

võistluse
juhataja:

Ergo Kukk

Ergo.Kukk@hotmail.com

56577575

võistluse
sekretär:
radade ülem:

Ave Nurk

Suusarull@suusaklubi.ee

5156160

Allar Kivil
Vahur Leemets

Allar.Kivil@ut.ee

5287203

Vahur@nelson.ee

56495439

Vahur Leemets

Vahur@nelson.ee

56495439

ajavõtu
ülem:
ESL TD:
3.programm
3.1. sekretariaat

kuupäev
04.03.2018

3.2 võistkondade
esindajate koosolek 04.03.2018
3.3 päevakava
04.03.2018

kellaaeg

telefoni nr

seletus, toimumiskoht

09.30-13.30

Tartu Lumepargi võistluskeskus, Raadil,
Eesti Rahva Muuseumi vastas.

10.00

Tartu Lumepargi võistluskeskus

09.00-10.15
10.30 Start
12.10
Autasustamine

Rada avatud soojenduseks
N/M 11-14 – 0,8 km

11.50-12.20
12.30 Start

Rada avatud soojenduseks
N/M 16-23 –1,2 km

13.50
Finaalsõitude
esindajate
koosolek

Tartu Lumepargi võistluskeskus.
Täpsustatakse finaalsõitude ajakava ning
jaotatakse välja võistlusnumbrid.

14.15
Finaalsõidud

Autasustamine

N/M 11-14 esiviisiku autasustamine

Võistlusklassides N/M 16-23 selgitatakse
lõplik paremusjärjestus välja kohtadele 1-6
finaalsõitude põhjal, kuhu pääsevad iga
vanusegrupi esimesed kuus
kvalifikatsioonisõidu põhjal. Starditakse
ühisstartidest. Finaalide ajad täpsustatakse
esindajate koosolekul.
N/M 16-23 parimate autasustamine

4. osalejad

5. stardimaks
6. registreerimine

7. autasustamine

orienteeruvalt 15 min pärast viimast
finaalsõitu
NB! Ajakavas võib esineda jooksvaid
muudatusi.
Swedbank – Hawaii Expressi noorte suusasarjas võivad osaleda kõik soovijad kelle
tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi.
Võistlejad osalevad omal riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust
nende vanemad või volitatud saatjad)
NB! Võistlusel on kiivri kandmine kohustuslik, ilma kiivrita sportlaseid starti ei lubata!
Kohapeal võimalik kiivrit rentida 2 € võistluspäeva eest, kiivrite arv on piiratud.
Toetusfondi moodustamiseks 1 € osaleja kohta kantakse üle hooaja lõppedes ESL
arve alusel.
Nimeline registreerumine kuni 01/03/18 kella 17.00ni
Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee
Online registreerimise avamiseks palume saata sellekohane soov
registreerimine@suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakt telefon,
e – maili ja klubi/kooli nimi. Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad
muudatused teha e-mailile registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada
ajavõtjaga telefonil 56495439.
Autasustatakse N/M11 – NM18 vanuseklassi viite paremat ja N/M20 – 23
vanuseklassi kolme parimat vastavalt Swedbanki- Hawaii Expressi noorte
suusasarja üldjuhendile.
NB! N/M 11-14 vanuseklasside autasustamine toimub 15 min pärast N/M 11-14
viimase võistleja lõpetamist orienteeruvalt kell 12.10.

8. rada ja
suusastaadion

N/M 16-23 vanuseklasside autasustamine toimub 15 min pärast finaalsõite.
Raja- ning suusastaadioni skeemid leitavad Suusaliidu (www.suusaliit.ee) ning Tartu
Suusaklubi (www.tartusuusaklubi.ee) kodulehekülgedelt hiljemalt 01.03.2018.

9. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada on võistluspäeval 15 min enne nooremate vanuseklasside (N/M 11-14)
starti kuni samade vanuseklasside lõpuni soojendus- ja lõdvestussõitudeks suletud.
Pärast lühema distantsi lõpetamist on rada avatud 30 minutiks pikema distantsiga
tutvumiseks.

10. hoolderuumid

Soojenduseks on avatud loodusliku lumega rada.
Hooldeala asub õues võistluskeskuses, elekter saadaval kohapeal ning tarbimine on
tasuline ja arvestuslik 5 € üks suusapukk.
Keskusesse on ülesse seatud ka piiratud arv (6 tk) hoolderuumideks mõeldud telke.
Telgi kasutamine hoolderuumina ja elektrivoolu kasutamine on tasuline, hinnaga
15 € üks suusapukk.

11.protestid
12. muu

Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt neljapäevaks, 01.03.2018 e-posti teel
kerstin.margus@gmail.com. Telkide arv on piiratud, seega jagub neid vaid
kiirematele.
vastavalt FIS võistlusmäärustele 2017/2018 ja noortesarja 2017/2018 üldjuhendile
juhtumid mis pole reguleeritud Swedbank- Hawaii Expressi noorte suusasarja
üldjuhendi või ESL võistlusmäärustega 2017/2018 lahendab vastavalt pädevusele

korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii)
13. muu info

14.kohtunikekogu
(zürii)

Eelsõitude stardiintervall on 15 sekundit, kus stardijärjestuse aluseks on võetud
Swedbank – Hawaii Expressi noorte suusasarja esimese nelja etapi koondtabel.
Starditakse koondtabeli paremusjärjestuse alusel, kus suuremate punktide arvuga
sportlased stardivad enda vanuseklassides esimestena.
amet
nimi
1. TD (esimees) Vahur Leemets

e-mail
Vahur@nelson.ee

telefoni nr
56495439

2. võistl. juhataja Ergo Kukk

Ergo.Kukk@hotmail.com

56577575

3.

Rasmus@Pind.ee

59054830

15. juhendi koostaja

TD abi

Rasmus Pind
nimi

e-mail

telefoni nr

Rasmus Pind

Rasmus@Pind.ee

59054830

