
                         

                             

                                                                         

                                                 

 

võistluse nimi: 
Hawaii Express noorte suusasari 2023 IV etapp 

SUUSAKROSS 
aeg ja koht: 3.02.2023, Tehvandi Spordikeskus (Otepää) 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja: 

   
 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +372 5125893 

 võistluse 
sekretär: 

Kristel Vilipuu kristel.vilipuu@gmail.com +372 56221780 

 radade ülem: Jaak Teppan jaak@suusahullud.ee +372 5153557 

 ajavõtu ülem: Vahur Leemets vahur@nelson.ee +372 56495439 

 ESL TD:  Eido Tasalain eido.tasalain@joulumae.ee +372 5094895 

     

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1 sekretariaat 3.03.2023 
 

9:00 – 16:00 Tehvandi laskesuusastaadion ruum nr 107 
(stardinumbrite väljastamine) 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 3.03.2023 10:30 

Tehvandi laskesuusastaadion ruum nr 107 
(seminariruum) 

3.3 päevakava 

3.03.2023 

 

 

 

11:00 

 
EELSÕIDUD: MN11 – MN14 (1,2km) 
 
FINAALID: *Kõikides klassides B finaal (kohtadele 
7.-12.koht) ja A finaal (kohtadele 1.-6.koht) 
 
NB! Finaalide täpne ajakava selgub peale 
registreerimise lõppu! 
 
>>> MN11 – MN14 vanuseklasside autasustamine 
toimub 10 minutit peale M14 A finaali lõppu! 

 

3.03.2023 
 
 

 

 
 
 

13:30 

 

 

 

 
EELSÕIDUD: MN16 – MN23 (1,8km) 
 
FINAALID: *Kõikides klassides B finaal (kohtadele 
7.-12.koht) ja A finaal (kohtadele 1.-6.koht) 
 
NB! Finaalide täpne ajakava selgub peale 
registreerimise lõppu! 
 
>>> MN16 – MN23 vanuseklasside autasustamine 
toimub 15 minutit peale M23 A finaali lõppu! 
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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 registreerimine teha hiljemalt 1.03.2023 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, sünniaega ja 
võistluste tulemusi ESL kodulehel ja kasutada temast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali 
ürituse propageerimiseks. 

7. autasustamine Autasustatakse NM11 – NM18 vanuseklassi viit paremat ja NM20 – NM23 vanuseklassi kolme 
parimat vastavalt HAWAII EXPRESS noorte suusasarja üldjuhendile. Autasustamise aeg 
täpsustatakse peale eelregistreerimise lõppu.  

8. rada ja 
suusastaadion 

Start-finiš Tehvandi laskesuusastaadionil! 
1,2km – MN11; MN12; MN13; MN14 
1,8km – MN16; MN18; MN20; MN23 
* Rajakaardid lisatud eraldi failina 
 

9. soojendus ja 
lõdvestus 

Võistlusrada suletakse 5 minutit enne esimest starti ja on suletud kuni nooremate (MN11-
MN14 võistlusklasside) võistluse lõpuni! Võistlusrada on peale nooremate võistlusklasside 
lõppu avatud soojenduseks ja harjutamiseks. Võistlusrada suletakse 5 minutit enne esimest 
(MN16 – MN23 võistlusklasside) eelsõidu algust ja on suletud kuni võistluse lõpuni!  
>>> Soojenduseks on avatud Tartu maratoni rada ja Tehvandi Spordikeskuse võistlusvälised 
rajad!  

10. hoolderuumid Suusastaadioni hooldemaja broneerimine ja võtmete väljastamine Tehvandi Hotelli 
administraatori juures, ühe boksi hind 25€ / päev. Info ja broneerimine telefonil 7669500 . 

11. protestid Vastavalt EMV 2022/2023 üldjuhendile 

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega lahendab vastavalt 
pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii) 

13. LISAINFO: Võistlusrajad (1,2km ja 1,8km) on tähistatud ja märgistatud ja tuleb võistlejal 100% läbida. 
Rajale on juurde lisatud osavuselemendid.  
* Võistlejad osalevad omal riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende 
vanemad või volitatud saatjad).  
* KORRALDAJA EI VASTUTA LÕHUTUD SUUSAVARUSTUSE EEST! 

14. kohtunikekogu 
(zürii) 

Amet Nimi e-mail telefoni nr 

1.  TD (esimees) Eido Tasalain eido.tasalain@joulumae.ee +372 5094895 

2.  võistl. juhataja Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +372 5125893 

3.  Ajavõtu ülem Vahur Leemets vahur@nelson.ee +372 56495439 

15. juhendi koostaja 
Tanel Ojaste 

tanel@ojaste.ee +372 5125893 
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