
 

 

VÕISTLUSJUHEND 

 
VÕISTLUSPROGRAMM / RACE PROGRAM 08.07.2016 

16.00-16.30  Numbrite väljastamine / Bibs takeout 

16.30-16.50  Võistlusrada avatud soojenduseks / Course opened for warm up  

17.00   Eelsõidud / Prologue (1 ring / 1 lap): N,M,N16,M16,N18,M18,N,M 

18.00   Meeste veerandfinaalid / Males quaterfinals 

18.30   Poolfinaalid / Semifinals: N16,M16,N18,M18,N,M  

FINAALID / FINALS: 

19.40   Finaalid / Finals: N16,M16,N18,M18 

20.00   Naiste finaal / Ladies final 

20.15   Meeste finaal / Males finaal 

 

20.30   TEAM SPRINT finaalid / Team Sprint finals 

21.00   Autasustamine / Prize giving ceremony 

 

REEDE  
8. juuli 



 

 

JÕULUMÄE SUVESPRINT 2016  

 

AEG / Date: 8. juuli 2016 algusega kell 17.00 / 8. July 2016. Prologue start at 17.00. 

KOHT / Destination: Jõulumäe Tervisespordikeskus 

 

OSALEJAD / Participators: Kutsutud ja registreerinud sportlased Eestist, Rootsist ja 

Kasahstanist. / Invited athletes from Estonia, Sweden and Kazahstan. 

OSALEJATE ARV / Amount of participators: 30 meessportlast; 12 naissportlast; 12 sportlast 

vanuseklassides N16, M16, N18, M18. 

30 male athletes; 12 athletes in ladies class, U16 girls and boys class and 12 athletes in U18 

girls and boys class. 

 

RADA / Track: Raja pikkus 350 meetrit. / 350 meters. 

SOOJENDUS, LÕDVESTUS / WARM UP, COOL DOWN:  Võistlusrada on avatud soojenduseks 

30 minutit enne eelsõitude algust kuni 10 minutit enne eelsõitude algust. Ülejäänud aegadel 

võivad rajal viibida vaid hetkel võistlevad sportlased. Soojenduseks on avatud Jõulumäe 

rullirada ja jooksurajad.  

Race course is open for warm up 30 min before prologue start till 10 min before prologue start. 

For warm up and cool down is opened Jõulumäe rollerski course and running trails. 

 

EELSÕIT/ PROLOGUE: Eelsõidus tuleb naiste ja meeste klassi võistlejatel läbida 2 korda 1 ring. 

Esimene ring läbitakse eelsõitude alguses ja teine ring ≈ 20 minutit hiljem eelsõitude lõpus. 

Jälgida stardiprotokolli. Ajad liidetakse ja eelsõidu paremusjärjestik selgub koguaja põhjal. 

N16,M16,N18,M18 vanuseklassi võistlejatel tuleb eelsõidus läbida ühel korral 1 võistlusring. 

In qualification ladies and “Male” class racers are skiing 2 times 1 lap. First lap in beginning of 

prologue race and second time ≈ 20 minutes later end of prologue race. U16 girls, U16 boys, 

U18 girls and U18 boys are skiing one time 1 lap. 

 

FINAALID / FINALS:  

Meeste võistlusklass / Males class 

Eelsõidu aegade liitmise põhjal kvalifitseeruvad veerandfinaalidesse 28 kiireimat sportlast. 7 

neljaliikmelist veerandfinaali. Iga veerandfinaali võitja ja parim “lucky loser” (väikseim 

kvalifikatsiooni number veerandfinaalide teiste kohtade seas) liiguvad edasi poolfinaalidesse. 

2 neljaliikmelist poolfinaali, mõlema poolfinaali kaks kiireimat liiguvad edasi finaali. 1 

neljaliikmeline finaal. 

 



 

 

Best 28 qualify to quarterfinals. 7 quaterfinals, 4 in each heat. Winners of all heats + best “lucky 

loser (smallest qualification number of second places) is moving forward to semifinals. 2 

semifinals, 4 in each heat, 2 best one of both semifinal is moving forward to final.  

N16,M16,N18,M18,N finaalid /U16,U18 and female finals 

Eelsõidu aegade põhjal kvalifitseeruvad poolfinaalidesse 12 kiireimat sportlast. 3 

neljaliikmelist poolfinaali. Iga poolfinaali võitja ja parim “lucky loser” (väikseim kvalifikatsiooni 

number poolfinaalide teiste kohtade seas) liiguvad edasi finaali. 1 neljaliikmeline finaal. 

Best 12 qualify to semifinals. 3 semifinals, 4 in each heat. Winners of all heats + best “lucky 

loser” (smallest qualification number of second places) is moving forward to final. 

 

TEAM SPRINT REGLEMENT / TEAM SPRINT RULES:  Osaleb iga vanuseklassi 2 parimat 

sportlast. Loosi teel saavad nad endale paarilise tuntud avalike elu tegelaste seast. Toimub 

kaks poolfinaali. 2x3x2 ringi tuleb läbida võistkonnal. Kaks kiiremaid meeskonda liiguvad edasi 

finaali.  

Each race class 2 fastest athletes are taking part of team sprint. 2 semifinals. 2x3x2 laps is race 

course for one team. 2 fastest teams of both semifinals are moving forward to final. 

 

AUTASUSTAMINE / PRICE GIVING CEREMONY: Toimub koheselt peale viimase finaalsõidu 

lõppu. Autasustatakse iga võistlusklassi 3 parimat toetajate meenetega.  

3 best of each race class will be awarded. Price giving ceremony will take place directly after 

last race finish.  

 

KOHTUNIKE KOGU / JURY: 

TD: Germo Kalpus 

Chief of tracks: Eiko Tasalain 

Chief of competition: Kein Einaste 

 

INFO / INFO : 

+372 50 32 459 or k3esport@gmail.com 


