
 

                                              

 

1. korraldajad: Suusaklubi „Jõulu“ koostöös Jõulumäe Tervisespordikeskuse ja Eesti Suusaliiduga. 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 

Germo Kalpus germo.kalpus@gmail.com 533 25970 

 võistluse 

sekretär: 

Eeri Tammik eeri.tammik@gmail.com 50 51161 

 radade ülem: Eiko Tasalain info@joulumae.ee 50 94172 

 ajavõtu ülem: Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee 56 495439 

 ESL TD:  Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 534 65337 

3. programm  kellaaeg seletus, toimumiskoht 

 Sekretariaat ja 

numbrite jagu 

Alates 9:00 Suusastaadioni finišimajas 

 TD minut 10:30 Suusastaadionil 

 Algus 11.00  2 km - 1 ring M11, N12, N11 

 
Kellaaeg täpsustub  

stardiprotokolliga 

 4 km - 2 ringi M14, M13, M12, N16, N14, N13 

 
  Autasustamine 15 min peale viimase 4 km 

distantsi lõpetajat 

 Kellaaeg täpsustub 12.00  8 km – 4 ringi M16, N23, N20, N18, vahefinišiga 

 Kellaaeg täpsustub 13.00 14 km -7 ringi M23, M20, M18, vahefinišiga 

   Autasustamine 15 min peale viimast lõpetajat  

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). 
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5. stardimaks Maksed toetusfondi vastavalt Hawaii Express noorte suusasarja 2022-2023 üldjuhendi 

punktile 6. 

6. registreerimine Nimeline eelregistreerumine hiljemalt 10.02.2023 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. Autasustamise ajad programmis.  

8 km ja 14 km distantsil vahefinišid sarja kokkuvõtte boonuspunktidega 

esimesele kuuele, vastavalt 10-6-4-3-2-1. 

8. rada ja 

suusastaadion 

Rada: 2 km kunstlume rada, raja ja staadioni kaart avaldatakse Jõulumäe 

Tervisespordikeskuse kodulehel,  

9. soojendus ja 

lõdvestus 

Võistlusrada on startide ajal suletud. Peale 4 km distantside lõppu planeeritakse 

soojendussõiduks paus. Muudest võimalustest teavitatakse täiendavalt sõltuvalt 

ilmaolust.. 

10. hoolderuumid Jõulumäe suusastaadioni hooldemajas on 14 määrdeboksi (à 11,1 m²) kohttõmbe ja 

valgustusega. Määrdeboksi hind 25 eurot/võistlus. Ettetellimine e-posti teel 

info1@joulumae.ee. Hooldemaja vahetus läheduses ette valmistatud kontaktid. Üks 

elektrit tarbiv välitöökoht 15 eurot/võistlus. Pikendusjuhe peab igal soovijal omal 

olema. Omavoliline voolutarbimine ei ole lubatud. Autodega staadionile sõitmine on 

keelatud. 

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

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 Pesemise-riietumise võimalus on peamajas, 1€/1inimene. Võimalik broneerida majutus 

ja tellida toitlustus. Esmaabi saab suusastaadioni finišmajaas.  

14. kohtunikkogu 

(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 534 65337 

2. võistluse juhataja Germo Kalpus germo.kalpus@gmail.com 533 25970 

3. Ajavõtu ülem Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee 56 495439 

15. juhendi koostaja                                   Eeri Tammik           eeri.tammik@gmail.com 50 51161 
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