
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 100 m suusasprint / Tartu 100 m ski-sprint 

 

 

Võistluse juhend 

1. Sisu ja eesmärk 

Tartu 100 m suusasprint on väga kõrge tasemega rahvusvaheline Eestimaal toimuv 

suusaspordiüritus käesoleval talvel, populariseerimaks murdmaasuusatamist.  

Tartu 100 m suusasprindi eesmärkideks on: 

 Rahvusvahelise suusavõistluse tava jätkamine Eestis  

 Populariseerida murdmaasuusatamist Eestis 

 Suusasprindi võimaluste propageerimine 

 Atraktiivse 100 m klassikalise tehnika sprindidistantsil maailmarekordi püstitamine. 

 

2.Aeg ja koht 

Laupäev, 14.03.2015 kell 11:00-13:30.  

Tartu peatänav, Tartu Kaubamaja esine. Küüni tänava suusaareenil. 

 

3. Osalejad 

Kõik suusasprindist huvitatud inimesed, kelle sportlik seisund lubab läbida võistlusdistantsi 

vastavalt käesolevale juhendile.  



4. Võistlusklassid  

Naiste põhiklass. Meeste põhiklass. 

 

5. Võistlusformaat 

100 m suusasprint, klassikalises tehnikas.  

Naiste formaat: 

* Kvalifikatsioonsõidud – ühisstart, 2 sõitu. Jaotatakse vastavalt osavõtjate arvule.  

* Edasi pääsevad kummagi sõidu võitjad ja lisaks kolm lucky loserit ajaga.  

* Väike finaal-1 sõit, 5 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 

 

Meeste formaat: 

* Kvalifikatsioonsõidud – ühisstart, 5 osavõtjat igas sõidus.  

* Veerandfinaalide stardikohad selgitatakse välja eelsõidu aegade põhjal. 

* Veerandfinaalid -5 sõitu; ühisstart, 5 osavõtjat; - osalevad  kvalifikatsioonisõidu 25 

kiireimat meest ja asetatuna vastavalt  kvalifikatsiooni tulemusele;  

* igast veerandfinaalist  pääseb võitja otse poolfinaalidesse ja lisaks 

veerandfinaalide viis kiireimat väljajääjat- lucky loserit. 

* Poolfinaalid- 2 sõitu, 5 osavõtjat kummaski sõidus 

* Kummastki poolfinaalist pääseb edasi iga sõidu võitja ja lisaks poolfinaalide 

kolm kiireimat väljajääjat- lucky loserit.  

* Väike finaal-1 sõit, 5 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 



NB! Igas sõidus on lubatud vaid üks vale start. Iga järgnev vale start tähendab selle 

sooritajale võistleja diskvalifitseerimist! 

 

6. Programm  

10.25 – 10.45 rada avatud soojenduseks  

10.45 - 11.00 Võistlejate tutvustus  

11.00 Kvalifikatsioonsõidud N (2 sõitu) ja M (5-7 sõitu) 

11.25 „Kiireim Nõo Lihavürsti toote sööja“ 

11.40 M ¼ finaalid (5 sõitu) 

11.50 „Kiireim Nõo Lihavürsti toote sööja“ 

12.05 M ½ finaalid (2 sõitu) 

12.10 N väike finaal (1 sõit) 

12.15 M väike finaal (1 sõit)  

12.20 Tartu Suusaklubi mudilaste sprint (2 sõitu) 

12.30 N finaal (1 sõit) 

12.35 M finaal (1 sõit) 

12.40 N superfinaal 

12.50 M superfinaal 

13.00 Kelgukoer Husky vs võistluse kiireim suusataja 100 m 

13.05 Autasustamine finišialas; Myfitnessi loosiauhinnad 

 

7. Registreerimine 

Eelregistreerimine aadressil rasmus@pind.ee. E-kirja pealkirjaks ”Tartu 100 m suusasprint 

registreerimine” ja sisuks võistleja(te) nimed ning sünniaasta(d). 

Eelregistreerimine lõppeb 12.03.2015.  

Võistluspäeval stardipaigas registreerimine lõppeb kell 10.00. 

 

8. Stardimaks 

Eelregistreerimisel tasuda stardimaks 5 eurot Tartu Suusaklubi a/a EE402200221010980313 

Swedbank; võistluspäeval stardipaigas registreerinutel stardimaks 10 eurot, tasumine sularahas. 

Tartu Suusaklubi liikmetele ja treeningugruppides osalejatele eelregistreerimisel stardimaks 3 

eurot, võistluspäeval stardipaigas registreerinutel stardimaks 5 eurot. 

mailto:rasmus@pind.ee


 

9. Võistlusreeglid 

Võistlus toimub vastavalt hetkel toimivale ESL võistlusmäärusele. 

 

10. Autasustamine 

Autasustatakse naiste kolme ning meeste võistlusklassi kuute parimat. Autasustatakse 

esemeliste auhindadega, karikaga, väärtuslike meenete ja meeldejääva elamusega. Lisaks 

eriauhinnad ja loosiauhinnad. 

 

11. Korraldaja: Tartu Suusaklubi MTÜ 

Aadress: Kreutzwaldi 3, 51014 Tartu  

Eesti Maaülikooli spordihoone 0‐korrusel. 

 

12. Kohtunike kogu ja žürii 

Võistluste juhataja:  

 Rasmus Pind / Tartu 100 m suusasprint projektijuht 

 Assar Kütt / Tartu 100 m suusasprint rajameister 

 Arne Tilk / Tartu 100 m suusasprint starter 

 

13. Lisainfo 

Korraldajatel on õigus muuta võistlusformaati ja teha käesolevasse juhendisse muudatusi 

sõltuvalt võistlustingimustest ja osalejate arvust. 

Täiendav info telefonil: 

 Rasmus Pind / Tartu 100 m suusasprint projektijuht. +372 590 54 830  

 

 

 

 

 


