
                                                                              

võistluse nimi: 

Eesti meistrivõistlused 2023 

N 30 km ja M 50 km klassikalises tehnikas 
 

aeg ja koht: 1. aprill  2023 Haaja Puhke- ja spordikeskuses 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja: Haanja ja Võru Suusaklubid 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. 

korralduskomitee: 

võistluse 

juhataja: 

Aare Eiche aare.eiche.ae@gmail.com 5296194 

 võistluse 

sekretär: 

Merike Õun merike.oun@gmail.com  51465720 

 radade 

ülem: 

Anti Saarepuu haanjamaasport@rauge.ee  5271965 

 ajavõtu 

ülem: 

Merike Õun merike.oun@gmail.com 5165720 

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

     

3. programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1 sekretariaat 01.04.2023 9:00 Haanja lasketiiru maja 

3.2 võistkondade 

esindajate 

koosolek 

01.04.2023 
9:30 

Haanja lasketiiru maja 

3.3 päevakava 01.04.2023 10:00 M 50 km KL ühisstart 10 x 5 km 

  10:05 N 30 km KL ühisstart  6 x 5 km 

   Tähelepanu, suuski vahetada ei saa! 

    

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).  

Kõikidel Eesti Meistrivõistluste arvestuses osalevatel sportlastel peab olema 

kehtiv ESL litsents. 

Hooajal 2022/2023 ESL litsentsi maksumus on 15 EUR, mis tuleb tasuda 

20.12.2022 ESLi arveldusarvele EE442200221002100473. Alates 01.01.2023 on 

võistlushooaja litsentsi maksumus 20 EUR.  

5. stardimaks EMV stardimaks on 10 EUR     

mailto:anniki.inno@gmail.com


                                                                              

Stardimaksud tasuda: Haanja Suusaklubi a/a EE621010402007152002 

6. registreerimine Nimeline registreerimine teha hiljemalt 30. märts 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 võistlusklassi kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile. 

Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõikidele 

vanuseklassidele koos. 

8. rada ja 

suusastaadion 

Täpsemad rajad ja pikkused otsustakse mitte varem kui 30. märtsil ja teatatakse 

täiendavalt vastavalt lumeoludele. 

Klassikatehnika kontrolliks määratletakse tõusudel vahelduvtõukealad.  

9. soojendus ja 

lõdvestus 

Otsustatakse vastavalt lumeoludele. 

10. hoolderuumid Olemas on 3 konteinerit ’a 50 €; võimalus on telgikohad ja elektriühendused.  

Kontakt kohtadeks ja ühendusteks on Anti Saarepuu 5271965 

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) 

Kõigil EMV-l osalejatel tuleb arvestada võimaliku dopingukontrolliga. 

13. Covid-19 info  

14. kohtunikekogu 

(zürii) 

amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Anniki Inno anniki.inno@gmail.com 53620606 

2. Võistl. juhataja Aare Eiche Aare.eiche.ae@gmail.com 5296194  

3.    Radade ülem Anti Saarepuu haanjamaasport@rauge.ee  5271965 

     

15. juhendi 

koostaja 
nimi e-mail telefoni nr 

 Aare Eiche ja Merike Õun   

 

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

