
 

                                              

võistluse nimi: 
      HAWAII EXPRESS NOORTE SUUSASARI  2023  1.  etapp    

                                         Sõiduviis:  vabatehnika eraldistardid                            

aeg ja koht: Haanja Puhke- ja spordikeskuses 7. jaanuaril 2023 

VÕISTLUSJUHEND 

1. korraldaja: Haanja suusaklubi  

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 
Anti Saarepuu  

haanjamaasport@rauge.ee 

5271965 

 võistluse 

sekretär: 
Merike Õun merike.oun@gmail.com 5165720 

 radade ülem: Priit Küppar  53097120 

 ajavõtu 

ülem: 
Merike Õun merike.oun@gmail.com 51465720 

 ESL TD:  Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439 

     

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat  9:00 Haanja lasketiiru maja 

3.2. võistkondade 

esindajate koosolek 
 10:00 Haanja lasketiiru maja 

3.3. päevakava 

 10:30 

N11 2 km 

M11 2 km 

N12 2 km 

M12 2 km 

N13 2 km 

N14 2 km 

  

M13 3 km 

M14 3 km 

N16 3 km 

  

M16 5 km 

N18 5 km 

  

M18 7,5 km 

  



 

                                              

N20 10 km 

M20 10 km 

N23 10 km 

M23 10 km 

  

Autasustamine: 

1. peale M / N 14 vanuseklasside lõppu 

2. peale viimase võistleja saabumist  
 

    

4. osalejad Hawaii Express 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 Maksed toetusfondi vastavalt Hawaii Express noorte suusasarja 2022-2023 

üldjuhendi punktile 6. 

6. registreerimine Nimeline registreerumine hiljemalt neljapäeva, 5. jaanuari südaööks.  

Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee 

Online registreerimise avamiseks palume saata sellekohane soov 

registreerimine@suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakttelefoni, 

e-maili ja klubi/kooli nimi. Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad 

muudatused teha  e-mailie registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada 

ajavõtjaga telefonil 56495439 

Võistlusele registreerimisega annab osavõtja nõusoleku kasutada oma nime, 

sünniaega ja võistluste tulemusi ESL kodulehel ja kasutada temast ürituse ajal tehtud 

fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 

7. autasustamine Autasustatakse NM11 – NM18 vanuseklassi viite paremat ja NM20 – NM23 

vanuseklassi kolme parimat vastavalt HAWAII EXPRESS noorte suusasarja 

üldjuhendile. Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile 

vanuseklassidele koos (kui pole märgitud teisiti). 

TÄPSUSTUS: 

1. peale MN14 vanuseklasside lõpetamist 

2. peale viimase võistleja saabumist. 

8. rada ja 

suusastaadion 

Rada: Hetkel 2 km, 2,5 km ja 3 km. TÄPSED DISTANTSID JA RAJAKAARDID 

reedel, 6. jaanuaril. 

Staadion: lasketiirus 

9. soojendus ja 

lõdvestus 

Võistlusrada on võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendus- 

ja lõdvestussõitudeks ÜLDJUHUL SULETUD. Võistlusväliseid sõite saab teha 

vastavalt tähistatud soojendusrajale. AGA JÄLGIME LUMEOLUSID JA TEEME 

OTSUSED ENNE VÕISTLUST. Eraldi on kindlasti soojendusrada. 

10. hoolderuumid Registreerida soovil tel 5271965 Anti Saarepuu. Võimaldatakse 

elektriväljavõtted. 

11. protestid vastavalt FIS võistlusmäärustele 2022/2023 ja noortesarja 2022/2023 üldjuhendile 

http://www.suusaliit.ee/
mailto:registreerimine@suusaliit.ee
mailto:registreerumine@nelson.ee


 

                                              

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud HAWAII EXPRESS noorte suusasarja üldjuhendi või 

ESL võistlusmäärustega 2022/2023 lahendab vastavalt pädevusele 

korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii) 

13. muu info Riietumine peamajas, maja alumisel korrusel ka selleks ruumid.  Tualetid 

majas ja õues.  

AVATUD KOHVIK! 

14. kohtunikekogu 

(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439 

2. võistluse 

juhataja 

Anti Saarepuu haanjamaasport@rauge.ee 5271965 

3. Treenerite 

esindaja 

Asko Saarepuu asko.saarepuu@gmail.com 56623724 

     

15. juhendi koostaja Anti Saaarepuu, Merike Õun   

 


