
 

                                    

 

võistluse nimi: 
HAWAII EXPRESS NOORTE SUUSASARI  2023  V  etapp 

VABATEHNIKA SPRINT 

aeg ja koht: 18.03.2023, Tallinna Lauluväljak 

VÕISTLUSJUHEND 

1. korraldaja: 

MTÜ Spordiklubi CFC 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 

Bert Tippi tippibert@gmail.com +37256217188 

 võistluse 

sekretär: 

Karoliina Konno konnokaroliina@gmail.com +37256251180 

 radade ülem: Olli Maunula  +358400604222 

 ajavõtu 

ülem: 

Vahur Leemets vahur@nelson.ee +372 56495439 

 ESL TD:  Anniki Inno anniki.inno@gmail.com +372 53620606 

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 18.03.2023 9:00-17.00 Raadiomaja 

3.2. võistkondade 

esindajate koosolek 
18.03.2023 9.30 Raadiomaja 

3.3. päevakava 18.03.2023 9:00-9:55 Rada avatud soojendussõitudeks 

 

 10:00 

EELSÕIDUD:  

MN11-MN14 - 500m 

MN16 – 1km 

MN18-MN23 - 1,4km 

  12:00 

MN11-MN14 kohasõidud (A, B ja C finaalid) 

FINAALID: *Kõikides klassides C finaal 

(kohtadele 13.-18.), 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 15 minutit peale N14  

A finaali lõppu! 

NB! Toimub ka sarja koondautasustamine! 



 

                                    

   13.10-13:55   Rada avatud soojendussõitudeks 

   14:00 

Finaalide osas muudatus! 

*MN16-MN18 poolfinaalidesse pääsevad 
eelsõitude 12 kiiremat 

*MN20-MN23 sõidetakse kohe finaalid! 

NB! Finaalide täpne ajakava selgub peale 

registreerimise lõppu! 

>>> MN16 – MN23 vanuseklasside 

autasustamine toimub 15 minutit peale N18  A 

finaali lõppu! 

NB! Toimub ka sarja koondautasustamine! 

    

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 16.03.2023 kell 23.59.  

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.  

MN11-MN14 klasside autasustamine toimub 15 min peale N14 klassi A-finaali.  

NB! Toimub ka koondautasustamine. 

MN16-MN23 klasside autasustamine toimub 15min peale N18 klassi A-finaali.  

NB! Toimub ka koondautasustamine. 

8. rada ja 

suusastaadion 

Rada: Start-finiš Tallinna lauluväljaku laulukaare ees. 

MN11-MN14 – 500m (1 x 500m) 

MN16 – 1km (2 x 500m) 

MN18-MN23 - 1,4km (2 x 750m) 

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


 

                                    

9. soojendus ja 

lõdvestus 

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

ja lõdvestussõitudeks SULETUD. Võistlusvälisteks sõitudeks loodusliku lumega rada 

puudub. 

MN16-MN23 finaalide eel rada avatud 40min! 

10. hoolderuumid Suuskade hooldust võimalik teostada määrdetelgis. Elekter olemas (oma 

pikendusjuhtmetega). 

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 Riietumine laulukaare all saalis. 

Avatud on kohvik! 

14. kohtunikekogu 

(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Anniki Inno anniki.inno@gmail.com +37253620606 

2. võistluse juhataja Bert Tippi tippibert@gmail.com +37256217188 

3. Ajavõtu ülem Vahur Leemets vahur@nelson.ee +37256495439 

     

15. juhendi koostaja Bert Tippi tippibert@gmail.com +37256217188 

 


