
                                                                                   

             
 

võistluse nimi: 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2022/2023  
MN18, MN20, MN VABA SPRINDITEADE ja  

TEATESÕIDUD KL+V+V 
aeg ja koht: 11.-12.03.2023 Jõulumäe Tervisespordikeskuses 

 
VÕISTLUSJUHEND 

 

1. korraldaja: Suusaklubi Jõulu koostöös Jõulumäe Tervisespordikeskuse ja Eesti Suusaliiduga. 

 amet nimi e-post telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Eido Tasalain 11.03 
Germo Kalpus 12.03 

eido@joulumae.ee 
germo.kalpus@gmail.com 

50 94895 
53 325970 

 võistluse 
sekretär: 

Eeri Tammik eeri.tammik@gmail.com 50 51161 

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

 ajavõtu ülem: Timo Õun registreerimine@nelson.ee 53 484196 

 ESL TD:  Paavo Nael paavo.nael@gmail.com 50 74737 

     

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1 sekretariaat 
Mõlemal päeval Alates 8:30 Suusastaadioni finišimajas, numbrite 

väljastamine 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 

Mõlemal päeval 9:30 TD infominut suusastaadionil 

3.3 päevakava 11.03.2023 10:00 N18 2 x (3 x 1,5 km) 

  10:40 M18 2 x (3 x 1,5 km) 

  11:20 N20, N 2 x (3 x 1,5 km) 

  12:00 M20, M 2 x (3 x 1,5 km) 

  12:45 
Autasustamine 15 min peale viimase võistleja 
finišit                                           

 12.03.2023 10:00 N 3 x 5,1 km KL/V/V, sõidetakse 1,7 km ringil 

  11:00 M 3 x 10 km KL/V/V, sõidetakse 2 km ringil 

  12:45 
Autasustamine 15 min peale viimase võistleja 
finišit                                           

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).  
Eesti meistrivõistlustel osalejatel peab olema kehtiv ESL litsents. 
 

5. stardimaks Teatevõistkonna stardimaks on 15 EUR, noorte sprinditeatevõistkonnal 10 EUR.  
Stardimaksud tasuda 10.03-ks. Suusaklubi Jõulu a/a EE561010902000853002. Kui on arve 
soov, siis teavitage e-post joulu@joulu.ee 

 6. registreerimine Teatevõistkondade registreerimine teha hiljemalt 9.03. Teatevõistkondade nimelised 
koosseisud etappide lõikes hiljemalt 10.03. e-post registreerimine@nelson.ee   
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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-postile registreerimine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga.  
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 võistlusklassi kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile. MN20 
teatevõistkonnad konkureerivad võrdsetel alustel põhiklassis ehk absoluutarvestuses. 
Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile vanuseklassidele 
koos. 

8. rada ja 
suusastaadion 

Rajad: 1,5km, 1,7km ja 2 km kunstlume rajad. Radade ja staadioni kaart avaldatakse 
Jõulumäe Tervisespordikeskuse kodulehel. 

9. soojendus ja 
lõdvestus 

Võistlusrada on startide ajal suletud. 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 . Lisaks on hooldemaja vahetus läheduses ette valmistatud kontaktid. 
Üks elektrit tarbiv välitöökoht 15 eurot/võistlus. Nimi ja klubi tuleb kirja panna kohapeal 
ja tasuda saab peamajas admini juures. Pikendusjuhe peab igal soovijal omal olema. 
Omavoliline voolutarbimine ei ole lubatud. Autodega staadionile sõitmine on keelatud. 

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).  
Esmaabi saab suusastaadioni finišimajas. 
Kõigil EMV-l osalejatel tuleb arvestada võimaliku dopingukontrolliga. 

13. Teenused Pesemise-riietumise võimalus on peamajas, 1€/1inimene. Võimalik broneerida majutus ja 
tellida toitlustus.  

14. kohtunikekogu 
(zürii) 

amet nimi e-post telefoni nr 

1. TD (esimees) Paavo Nael paavo.nael@gmail.com 50 74737 

2. võistl. juhataja Eido Tasalain 11.03 
Germo Kalpus 12.03 

eido@joulumae.ee 
germo.kalpus@gmail.com 

50 94895 
53 325970 

3.    Ajavõtu ülem Timo Õun registreerimime@nelson.ee 53 484196 

     

15. juhendi koostaja 
nimi e-post telefoni nr 

 
Eeri Tammik 

eeri.tammik@gmail.com 50 51161 
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