VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND
1. VÕISTLUSTE TOIMUMISE AEG JA KOHT
Lumelaua noortesari koosneb neljast erinevast etapist + lisaetapist slopestyle EMV näol.
Lumelaua noortesarja etapid toimuvad:
15.01.2017 Kiviõli (väga lihtne algajate park)
5.02.2017 Nõmme (väga lihtne algajate park)
12.02.2017 Kiviõli (EMV, lisaetapp, raske Eesti meistrivõistluste park)
12.03.2017 Valgehobusemäe (keskmise raskusega park)
23.03.2017 Kuutsemäe (suur park)

2. VÕISTLUSALAD NING VÕISTLUSKLASSID
Võisteldakse ühel alal:
LUMELAUA PARGISÕIT (slopestyle)
NB! Noortesarjas ei saa osaleda suusatajad!

3. VÕISTLUSKLASSID
Võistlusklassid jagunevad:
MUDILASED 8-10 eluaastat (poisid)
LAPSED
11- 14 eluaastat (poisid)
JUUNIORID 15-17 eluaastat (poisid)
TÜDRUKUD 8-17 eluaastat
Igaüks saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.

4. REGISTREERIMINE
Võistlustele saab registreerida ainult kohapeal, tund enne võistluse toimumist.

5. AJAKAVA
Kõikide võistluste algusajad on leitavad Eesti Suusaliidu kodulehelt.
https://www.suusaliit.ee/et/ll-noortesari

6. OSAVÕTUTASU
Võistlustest osavõtt on kõigile tasuta.
Osalejatel peab olema kehtiv mäepilet!

7. TURVALISUS
Kiivri ja võistlusnumbri kandmine on kohustuslik nii treeningutel kui võistlussõitude ajal.
Kiivrita ning numbrita kedagi rajale ei lubata. Reegli eiramisel võistleja diskvalifitseeritakse.
Võistlusnumbri väljastab korraldaja kohapeal, võistlusnumber kuulub tagastamisele.
Numbri kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda numbritasu 20 eurot.
NB! Korraldajad EI VASTUTA võimalike vigastuste tekkimise eest lumelaua noortesarja
võistlustel. Osalemine toimub täielikult iga osaleja endi vastutusel ning lapsevanemate
loal. Palun hinda oma sõiduoskust, enne kui otsustad oma oskused proovile panna. Kui
laps on lumelauasõidust väga huvitatud ja plaanib sellega tegeleda terve talve jooksul,
soovitame sõlmida vastava kokkuleppe kindlustusseltsiga, kes vajadusel tervisekulud
katab.

8. VÕISTLUSE SÜSTEEM
Lumelaua pargisõidu noortesarja igal etapil antakse punkte lumelauapargi läbimise eest.
Olenevalt etapist, on pargid erinevate raskusastmetega.
Võistleja võib ise valida, millistel obstaaklitel või hüpetel ta sooritusi ette näitab,
kohustuslikke obstaakleid ei ole. Arvesse läheb kahe laskumise parim tulemus ehk suurim
punktide summa. Sooritusi hindavad igal etapil kaks kohtunikku.
Hinnatakse raja läbimisel sooritatud trikkide raskust, stiili ja sujuvust eraldi igal obstaaklil ja
hüppel. Lisaks hinnatakse kogu sõitu üldmulje alusel, võttes arvesse trikkide ja sõidustiili
varieeruvust ja linkimist.
Lõpliku punktiarvestuse (noortesarja punktide lõpparvestus) tulemuste selgumiseks
liidetakse kokku iga osaleja kõikide etappide lõplikud punktid (maksimaalsed parimad
tulemused), millest moodustub punktide lõplik üldsumma.
Slopestyle EMV-l osalemise eest saab lisapunkte järgnevalt: oletame, et vanuseklassis
võistles kokku 5 last. I koht - 50 punkti, II koht - 40 punkti, III koht - 30 punkti, IV koht - 20
punkti ja V koht - 10 punkti.

9. AUTASUSTAMINE
Lumelaua noortesarja nelja etapi + Kiviõli EMV lisaetapi koondtulemusena selguvad Eesti
noorte meistrid lumelaua pargisõidus.
Iga võistlusklassi 1.-3. koht autasustatakse Eesti meistrivõistluste medaliga.
Lumelaua pargisõidu noored Eesti meistrid kuulutatakse välja aprillikuu alguses ja neid
autasustatakse kevadisel Eesti Suusaliidu hooaja lõpetamisel.

10. TOETAJAD
2017. aasta lumelaua noortesarja suurtoetajad on Subaru & Mariine Auto ja Surfhouse.
Lisaks toetavad noortesarja toimumist FIS Snow Kids, FIS Solidarity Program, Eventech,
Rahva Raamat, Vitamin Well, Maiasmokk, Sparta Spordiklubi, Nõmme Lumepark, Kiviõli
Seikluskeskus, Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskus, Suusa- ja Lumelauakool,
Kuutsemäe.

11. VÕISTLUSTE KORRALDUS
Võistlust korraldab Eesti Suusaliit.
Kontaktisik:
Kerstin Kotkas, tel 56 64 6560, kerstin@suusaliit.ee

