
 

 

võistluse nimi: ETV-Swedbank suusasarja III etapp, vabatehnika sprint 

aeg ja koht: 13.02.2016 Jõulumäe Tervisespordikeskus 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja:  MTÜ SPORDIKLUBI CFC 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Hjalmar Konno hjalmar@destylo.ee 5642457 

 võistluse 
sekretär: 

Marin Terep marin.terep@hm.ee 56246496 

 radade ülem: Eiko Tasalain info@joulumae.ee 5094172 

 ajavõtu 
ülem: 

Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee 56495439 

 ESL TD:  Madis Kollo madiskollo@gmail.com 5221325 

  TD assistent: Jarmo Nikolai jarmo.nikolai@gmail.com 5071856 
3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 13.02.2016 9.00-14.00 Suusastaadioni finišimajas 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 13.02.2016 10.30 Suusastaadionil koos TD minutiga 

3.3 päevakava 13.02.2016 9.00-14.00 Numbrite väljastamine 

  10.30 TD infominut suusastaadionil 

  9.30-10.55 Võistlusrajad avatud soojendussõitudeks 

  11.00 Strardijärjekord: 

   
M23, M20, M18 
M16,M15,N23,N20,N18,N16,N15 
M14,M13,N14,N13,M12,N12,M11,N11 

  u.13.30 NM11-NM14 autasustamine 

   FINAALID 

   
Finaalsõitude algusaeg ja ajakava selgub 
peale registreerimise lõppu 

  
15 min peale viimase 
võistleja lõpetamist 

Autasustamine MN15-MN23 

4. osalejad ETV-Swedbank 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) 

5. stardimaks Ei ole 

6. registreerimine Nimeline registreerumine kuni 11.02.2016, neljapäeval  kella 16:00ni 
e-mailie registreerumine@nelson.ee 
ESL registreerimislehel. -> www.suusaliit.ee -> Murdmaasuusatamine -> 
Dokumendid -> ESL registreerimisleht.xls 

7. autasustamine Autasustatakse NM11 – NM18 vanuseklassi viite paremat ja NM20 – 23 
vanuseklassi kolme parimat vastavalt ETV-Swedbanki noorte suusasarja 
üldjuhendile. 



 

 

8. rada ja 
suusastaadion 

NM11-NM14 vanuseklassid 600m. NM15-NM23 1500m.  
Radade kaardid on avaldatud www.joulumae.ee /liikumisrajad/suusarajad 

9. soojendus ja 
lõdvestus 

Võistlusrada on võistluspäeval 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni suletud 
soojendus- ja lõdvestussõitudeks. Võistlusväliseid sõite saab teha Jõulumäe 
radadel, mis ei ole kasutusel võistlustel.  

10. hoolderuumid Staadioni hooldemajas 14 hoolderuumi. Ühe hoolderuumi rent 15€ päev. 
Hoolderuumide broneerimine ja maksmine Jõulumäe Tervisespordikeskus, Enn 
Tasalain 5186142 

11.protestid vastavalt FIS võistlusmäärustele 2015/2016 ja noortesarja 2015/2016 üldjuhendile 

12. muu juhtumid mis pole reguleeritud ETV-Swedbank noorte suusasarja üldjuhendi või ESL 
võistlusmäärustega 2015-2016 lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või 
kohtunikekogu(zürii) 

13. muu info Majutuse ja toitlustuse broneerimine Jõulumäe Tervisespordikeskus, Enn Tasalain 
5186142, info@joulumae.ee. Pesemine-riietumine peamajs, 1€/1inimene.  

14.kohtunikekogu 
(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Madis Kollo madiskollo@gmail.com 5221325 

2. võistl. juhataja Hjalmar Konno hjalmar@destylo.ee 5642457 

3. TD assistent Jarmo Nikolai Jarmo.nikolai@gmail.com 5071856 

     
15. juhendi koostaja 

nimi e-mail telefoni nr 

 
Riho Roosipõld riho@cfc.ee +372 51997515 

 


