
võistluse nimi:

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED MURDMAASUUSATAMISES
12.03 TEATESÕIDUD

13.03 ÜHISSTARDID KLASSIKALISES TEHNIKAS
N/M14, N/M16, N/M18, N/M20

aeg ja koht: 12-13.03.2022, Lähte Suusarajad

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

amet nimi e-mail telefoni nr
2. korralduskomitee: võistluse

juhataja:
Arto Arukuusk arto@suusaklubi.ee 5289810

võistluse
sekretär:

Agris Ambos agris.ambos@hotmail.com 5278599

radade ülem: Jaanus Robi jaanusrobi@hot.ee 56900747

ajavõtu ülem: Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439

ESL TD: Eido Tasalain eido@joulumae.ee 5094895

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht
3.1 sekretariaat 12-13.03.2022 08:00-12:00 Lähte Spordihoone fuajee
3.2 võistkondade
esindajate koosolek 12-13.03.2022 09:00 Lähte Suusastaadion

3.3 päevakava 12-13.03.2022 08:00-09:25 Rada avatud soojenduseks
12.03
TEATESÕIDUD

09:30 N14 3 x 2 km (KL+V+V)

10:00 M14 3x 2.5 km (KL+V+V)
10:05 N18/N20 3x 2.5 km (KL+V+V)
10:10 N16 3 x 2.5 km (KL+V+V)

10:50 M18/M20 3 x 5 km (2 x 2.5 km ring igal
võistlejal) (KL+V+V)

10:55 M16 3 x 5 km (2 x 2.5 km ring igal
võistlejal) (KL+V+V)
Autasustamine orienteeruvalt 15 minutit
peale viimast lõpetajat.

13.03 KL
ÜHISSTARDID 9:30 N14 2.5km

9:45 M14 5 km (2 x 2.5 km)
10:10 N16 5 km (2 x 2.5 km)
10:20 M16 10 km (4 x 2.5 km)
10:30 N18 10 km (4 x 2.5 km)



10:32 N20 10 km (4 x 2.5 km)
11:10 M18 15 km (6 x 2.5 km)
11:20 M20 15 km ( 6x 2.5 km)

Autasustamine orienteeruvalt 15 minutit
peale viimast lõpetajat.

4. osalejad Eesti Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik, kellel on läbitud tervisekontroll, tervislik
seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Võistlejad
osalevad omal riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad
või volitatud saatjad).
Võistlejatel alates vanuseklassist MN18 peab olema kehtiv ESL litsents.

5. stardimaks ENMV stardimaks:
12.03 Teatesõidud - 10€/teatevõistkond, 13.03 Ühisstardid - 5€/osaleja
Stardimaks kantakse ule hiljemalt 10.03.2022
MTU Tartu Suusaklubi IBAN: EE402200221010980313
NB! Arve soovi korral palun teavitada eelnevalt: arto@suusaklubi.ee

6. registreerimine Nimeline registreerimine teha hiljemalt 10.03.2022 kell 23.59.
NB! Teatevõistkondade osalejate järjestus (KL+V+V) palume saata e-mailile:
registreerumine@nelson.ee hiljemalt 10.03 kell 23.59.
Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee
Kellel online regamine endale avatud ja varasemalt sportlased sisestatud, ei pea enam
soovi saatma, vaid saab kohe valida sportlased.
Online registreerimise avamiseks palume aga saata sellekohane soov
registreerimine@suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakttelefoni, e –
maili ja klubi/kooli nime. Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused
teha e-mailile registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil
56495439.
Võistlusele registreerimisega annab osavõtja nõusoleku kasutada oma nime, sunniaega
ja võistluste tulemusi ESL kodulehel ja kasutada temast urituse ajal tehtud fotosid ja
filmimaterjali urituse propageerimiseks.

7. autasustamine Autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat vastavalt EMV uldjuhendile.
Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile
vanuseklassidele koos stardi-finiši alas.

8. rada ja
suusastaadion

Start-finiš Lähte suusastaadionil.
Sõidetakse 2.5km pikkusel kunstlume põhjaga Lähte Suusarajal.

9. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada suletakse 5 minutit enne esimest starti ja on suletud kuni võistluse lõpuni!
Kui rajaolud võimaldavad, siis on võimalik kõigil sportlastel soojendust teha tagurpidi
pööratud võistlusnumbriga võistlusrajal.

10. hoolderuumid Hooldeala asub õues võistluskeskuses, elekter saadaval kohapeal. Hooldealas
vajadusel kasutamiseks telgid. Lisainfo ja telgikoha broneerimine: arto@suusaklubi.ee

11. protestid Vastavalt EMV 2021/2022 uldjuhendile
12. muu Võistluste varajane stardiaeg on tingitud Otepääl samadel kuupäevadel toimuva

laskesuusatamise MK-etapi tõttu.Laupäeval algab Otepääl kell 14:00 meeste uhisstart,
puhapäeval kell 13:30 segateate võistlus.

Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV uldjuhendi või FIS võistlusmäärustega 2021/2022
lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu (zurii)
Kõigil EMV-l osalejatel tuleb arvestada võimaliku dopingukontrolliga.

mailto:registreerumine@nelson.ee
http://www.suusaliit.ee
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13. Covid-19 info Lähtume Eesti Vabariigi Valituse hetkel kehtivatest kordadest ja reeglitest!
Siseruumides palume kanda maski!

14. kohtunikekogu
(zürii)

amet nimi e-mail telefoni nr

1. TD (esimees) Eido Tasalain eido@joulumae.ee 5094895
2. võistl. juhataja Arto Arukuusk arto@suusaklubi.ee 5289810
3. Ajavõtu ulem Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439

15. juhendi koostaja nimi e-mail telefoni nr

Arto Arukuusk arto@suusaklubi.ee 5289810


