
Eesti Suusaliidu Noorte Karikasari suusahüpetes ja kahevõistluses
ÜLDJUHEND 2021/2022

1. EESMÄRK

1.1. Tõsta suusakahevõistluse ja suusahüpete populaarsust noorte hulgas.
1.2. Tõmmata enam tähelepanu noorte kahevõistlusele ja suusahüpetele.
1.3. Korraldada aastaringne võistlussari noortele ja harrastajatele.
1.4. Tuua kahevõistluse ja suusahüpete juurde vaatemängulisust.
1.5. Laiendada võistluskeskuste geograafiat.
1.6. Tuua juurde uusi treeningkeskusi ja leida  andekaid sportlasi, kes tulevikus esindaksid Eestit edukalt
rahvusvahelisel areenil.

2. LÄBIVIIMISE JUHTIMINE JA TINGIMUSED

2.1. Võistlussarja ametlik nimetus on Eesti Suusaliidu Noorte Karikasari suusahüpetes ja kahevõistluses.
2.2. Kahevõistluse ja suusahüpete noorte karikasarja korraldamist juhib Eesti Suusaliit. Võistluste läbiviimise
korraldab Eesti Suusaliit koostöös kohaliku klubiga.
2.3. ESL Karikasari viiakse läbi vastavalt ESL kehtivatele kahevõistluse ja suusahüpete võistlusmäärustele,
mis lähtuvad rahvusvahelise suusaliidu FIS kahevõistluse ja suusahüpete võistlusmäärustest.
2.4. Võistlusinfo (programm hiljemalt 7 päeva, stardiprotokoll 1 päev enne võistlust; võistlustulemused
hiljemalt 1 ööpäeva jooksul peale võistluste toimumist) avaldatakse ESL veebilehel - www.suusaliit.ee
2.5. Võistluspaigas on kohalike klubide poolt tagatud ESL poolt tarnitavate reklaamide paigaldamiseks
tehnilised tingimused hüppemäel ja suusaraja stardi- ja lõpukoridoris.
2.6. Sponsorite reklaamimine sportlaste võistlusriietusel ja võistluspaigas peab vastama ESL kahevõistluse ja
suusahüpete alakomitee poolt vastuvõetud otsustele.
2.7. Võistlust korraldaval klubil on õigus sõlmida lepinguid lähtudes võistluste parema läbiviimise,
suusakahevõistluse/suusahüpete propageerimise ja materiaalse kindlustamise eesmärkidest, need eelnevalt
kooskõlastades ESL-ga.
2.8.  Etapi korraldaja klubi on vastutav kõigi abinõude rakendamise eest võistluse ohutuks läbiviimiseks,
sealhulgas tagama hüppemäe nõuetekohase ettevalmistamise, vaatajate viibimise ohutus kauguses
võistlusalast ja meditsiinilise abi kohaloleku. Etapi korraldajad ei luba hüppevõistlustel starti kiivrita
võistlejaid.

http://www.suusaliit.ee


3. ORGANISATSIOON

3.1. ESL Noorte Karikasarja üldjuhendi koostab ja võistlused korraldab Suusaliit. Kohapealne võistluste
läbiviimine toimub koostöös kohaliku klubiga.
3.2. Võistluste ärajätmise ilmastikuolude tõttu otsustab žürii koos korraldajaga. Kui võistlus mingil põhjusel
võistluskalendris planeeritud kuupäeval korraldada ei saa, siis leida võimalus võistluse läbiviimiseks muul
kuupäeval. Kui uut kuupäeva määrata ei ole võimalik, siis võistlus ära jätta. Korraldaja peab sellest teatama
ESL -i ja osalejaid vähemalt 5 päeva ette. Võistluste üleviimisest teise kohta ja/või ajale teavitab ESL üldsust
hiljemalt 3 päeva enne võistluse toimumist.
3.3. Igal etapil moodustab korraldaja žürii - Eesti Suusaliidu esindaja, võistluste juhataja ja kohalik treener.

4. PROGRAMM

4.1. ESL Karikasari  kahevõistluses ja suusahüpetes toimub aastaringselt. 2021/2022 võistlushooajal toimub
karikasarja raames suvel 4 etappi ja talvel 4 etappi.
4.2. ESL Noorte Karikasari 2019/2020 toimub järgmistele vanuseklassidele:

MN8 - 2013. a. sündinud ja nooremad distants maks. 0,5 km
MN10 - 2011.a. ja 2012.a. sündinud distants maks. 1,0 km
MN12 - 2009.a. ja 2010.a. sündinud distants maks. 2,0 km
MN14 - 2007.a. ja 2008.a. sündinud distants maks. 3,0 km
Vabaklass - 2006.a. ja varem sündinud distants maks. 4,0 km

4.3. MN8 - MN14 on Noorte Karikasarja põhiklassid.
4.4. M ja N osas toimub eraldi võistlusarvestus. Protokollis arvetus eraldi vähemalt kolme ühe vanuseklassi
võistleja osalemisel.
4.5. Suviste etappide kahevõistluse distants võib toimuda rulluiskudel vastavalt võistluste zürii otsusele.
Talviste etappide kahevõistluse distants võib toimuda suusakrossina vastavalt võistluste zürii otsusele.

4.6. Nõlvasõit võistlushüppena ei ole arvestatav, väiksematel mägedel (kuni K-10) pukihüpe lubatud.
4.7. ESL Noorte Karikasarja etappide algus mitte varem kui kell 11.00. Välja arvatud, kui žürii otsusega pole
ette nähtud teisiti.

5. VÕISTLUSTEL OSALEMINE JA REGISTREERIMINE

5.1. Noorte Karikasarjast võivad osa võtta kõik sportlased, kelle treenituse tase ja tervislik seisund lubab
osaleda võistlustel kavas olevatel võistlusklassides.
5.2. Noorte Karikasarjas saavad sportlased osaleda väiksemal suusahüppemäel, kui sportlase vanuseklass ette
näeb, kuid meetri punktid lähevad arvesse õige vanuseklassi mäe järgi. Murdmaa distantsil võib ta võistelda
enda vanuseklassi sportlastega
5.3. Noorte Karikasarjas võivad osaleda ka välisriikide sportlased.
5.4. Kõik startinud sportlased võistlevad omal vastutusel (alaealised treeneri, esindaja loal). Treener või
sporlaste esindaja on kohustatud esitama sportlaste registreerimisel ESL ülesandmislehe ja allkirjastama selle
sekretäri juures hiljemalt 1 tund enne starti kinnitamaks, et sportlaste ettevalmistus on piisav võistlemiseks.
Registreerimiselehele lisada treenerite poolt võistlejate registreerimisel hüppemäe suurus.
5.5. Noorte Karikasarja nimeline registreerimine peab olema esitatud vastavalt võistluste juhendile hiljemalt
2 päeva enne võistlust.



5.6. Noorte Karikasarjas osalejad saavad hooajal esindada, vaid ühte klubi. Klubivahetust on võimalik teha
perioodil 1.-31.mai (vt. tingimusi ESL klubivahetuse korrast). Klubivahetust väljaspool võistlusperioodi
käsitleb erandjuhtudena ESL kahevõistluse ja suusahüpete alakomitee juhatus.
5.7. Üleminek uude vanuseklassi toimub suvehooaja alguses, 1.mail
5.8. Noorte Karikasarja raames toimuvatel võistlusel osalemine on vanuseklassidele MN8 kuni MN14 ja
vabaklassis võistlejatel tasuta.

6. VÕISTLUSVARUSTUS

6.1. Karikasarjas osalejate võistlusvarustus peab vastama ESL kehtivatele võistlusreeglitele.
6.2. Nooremates vanuseklassides (MN8-MN14) võib suuskade pikkus erineda.
6.3. Suvistel etappidel võib kasutada rulluiske, mis vastavad järgmistele tingimustele:
- rataste arv ühel rulluisul kuni 4
- rulluisu raami pikkus maksimaalselt 30 cm
- rulluisu rataste diameeter maksimaalselt 84 mm
- rulluisu rataste vaheline kaugus maksimaalselt 95 mm

7. STARDIGRUPPIDESSE JAOTAMINE

7.1. Noorte Karikasarja esimesel etapil stardivad võistlejad eelmise aasta karikasarja koondarvestuse
tulemuste pööratud järjekorra alusel.
7.2. Alates teisest etapist stardivad võistlejad karikasarja jooksva arvestuse pööratud järjekorras.
7.3. Punkte mitteomavad ja väljaspool vanuseklassi arvestust võistlejad stardivad enne punkte omavaid
sportlasi.

8. TULEMUSTE ARVESTAMINE, AVALDAMINE JA PROTESTID

8.1. Ajavõttu, tulemuste arvestamist ja punktiarvestust teostab ESL poolt määratud isik.
8.2. Esialgsed tulemused avaldatakse võistluste käigus.
8.3. Punkte saavad kõik osavõtjad (vt. punktitabel, lisa 1).
8.4. Igal sportlasel arvestatakse hooaja koondarvestuse kokkuvõttes kõikide etappide arv miinus ühe suvise
etapi (nõrgim) ja miinus ühe talvise etapi (nõrgim) tulemus. Kui etappe toimub 7 või vähem (3 suvel ja 4
talvel), siis koondarvestuses võetakse arvesse kõik toimunud etappide tulemused.
8.5. Punktide võrdsuse korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv. Nende võrdsuse korral parim koht
viimasel etapil.
8.6. Protestide avaldamine toimub vastavalt ESL kehtivatele võistlusmäärustele.

9. AUTASUSTAMINE

9.1. Auhindadega  autasustatakse iga etapi suusahüpete ja kahevõistluse MN8, MN10, MN12 ja MN14
vanuseklassi esikolmikut.
9.2. Ettapide korraldajad võivad lisaks välja panna eriauhindu (eeldusel, et auhinnad ei lähe vastuollu sarja
sponsorite ja ESL ettekirjutustega).
9.3. ESL karikasarja kokkuvõttes autasustatakse põhiklasside (MN8-MN14) parimaid karikate ja võimalusel
esemeliste auhindadega.
9.4. Klubide üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga, mis kolme aasta järjestikusel võitmisel jääb klubi
omandisse.
9.5. Iga etapi autasustamine algab hiljemalt 15 minuti jooksul peale võistluste lõppu.



NOORTE KARIKASARJA ETAPID:

SUVI 2021
04. september 2021 Otepää, Apteekrimägi
11. september 2021 Võru, Andsumäe
02. oktoober 2021 Tallinn, Mustamägi
16. oktoober 2021 Otepää, Apteekrimägi

TALV 2022
22. jaanuar 2022 Otepää, Apteekrimägi
05. veebruar 2022 Võru, Andsumäe
19. veebruar 2022 Tallinn, Mustamägi
12. märts 2022 Otepää, Apteekrimägi

Noorte Karikasarja peakorraldaja:
EESTI SUUSALIIT
Rauno Loit
Kahevõistluse ja suusahüpete ala juht
+37258588469
rauno@suusaliit.ee  

Noorte Karikasarja võistluste juhataja:
Karl Mustjõgi
+37256275604
karl.mustjogi@gmail.com  

Võistluste peasekretär, osalejate registreerimine:
Urve Loit
+3725148705
urve.loit@gmail.com

Tulemuste arvestus, lisa 1

Punktitabel

1. koht 35 punkti
2. koht 30 punkti
3. koht 26 punkti
4. koht 23 punkti
5. koht 21 punkti
6. koht 20 punkti
7. koht 19 punkti
8. koht 18 punkti
9. koht 17 punkti

10. koht    16 punkti
11. koht    15 punkti
12. koht    14 punkti
13. koht    13 punkti
14. koht    12 punkti
15. koht    11 punkti
16. koht    10 punkti
17. koht    9 punkti
18. koht    8 punkti

19. koht  7 punkti
20. koht  6 punkti
21. koht  5 punkti
22. koht  4 punkti
23. koht  3 punkti
24. koht  2 punkti
25. koht jne 1 punkt
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