
 

 

võistluse nimi: 
SWEDBANKI – HAWAII EXPRESSI NOORTE SUUSASARJA  

V ETAPP  Suusakross 

aeg ja koht: 05.03.2017 Mammaste Tervisespordikeskus 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja: Spordiklubi Serviti 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 

 võistluse 
sekretär: 

Anneli Tilk an4tilk@gmail.com 5286127 

 radade ülem: Andrus Juhandi  5055743 
 ajavõtu 

ülem: 
Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439  

 ESL TD:  Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 53465337 
3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 
05.03.2017 8.30-13.00 

Mammaste Tervisespordikeskus II 
korrus 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 05.03.2017 10.00 

Mammaste Tervisespordikeskus II 
korrus 

3.3 päevakava 

05.03.2017 8.30-10.20 

Rada avatud soojenduseks. Hiljem 
võimalik soojendussõite teha selleks 
ettenähtud rajal. Peale lühema 
distantsi lõpetamist on rada avatud 
15. minutiks pikema distantsiga 
tutvumiseks.  

  10.30 Start 
N/M 11-14 – 1,1 km 
N/M 15-23 – 1,3 km 

  

NB!!! 
Finaalsõidud 

koheselt peale 
eelsõite. 

Võistlusklassides N/M 15-23 
selgitatakse lõplik paremusjärjestus 
välja kohtadele 1-6 finaalsõitude 
põhjal, kuhu pääsevad iga 
vanusegrupi esimesed kuus 
kvalifikatsioonisõidu põhjal. 
Starditakse ühisstartidest. Finaalide 
ajad täpsustatakse esindajate 
koosolekul. 

4. osalejad Swedbank – Hawaii Expressi noorte suusasarjas võivad osaleda kõik 
soovijad, kelle tervislik seisnud ja sportlik ettevalmistus lubab läbida 
oma vanuseklassi distantsi. Võistlejad osalevad omal riisikol 
(alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või 
volitatud saatjad) 

5. toetusfond Ühise stipendiumifondi moodustamiseks esitab suusaliit osalejate 
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klubidele ja erisikutele arve peale viimasele etapile registreerumist 
arvestusega 1 euro etapi kohta. 
Lisainfo ja arve soovid palun edastada: ylle@suusaliit.ee 

6. registreerimine Nimeline registreerumine kuni 03.märts kell 12:00ni 
e-mailile registreerumine@nelson.ee 

ESL registreerimislehel. -> www.suusaliit.ee -> Murdmaasuusatamine 

->Dokumendid  >Muud dokumendid -> ESL registreerimisleht.xls 
7. autasustamine Autasustatakse N/M 11 – 18 vanuseklassi viit ja N/M 20 – 23 

vanuseklassi kolme parimat vastavalt Swedbanki- Hawaii Expressi 
noorte suusasarja üldjuhendile. Autasustamine N/M 11-14 toimub 
jooksvalt peale lühema distantsi viimase võistleja lõpetamist.  
N/M 15-23 autasustamine jooksvalt peale viimast finaalsõitu. 

8. rada ja 
suusastaadion 

Skeem 1(suusastaadion,parkimine) ; skeem 2(rada) 

9. soojendus ja 
lõdvestus 

Võistlusrada on soojendus- ja lõdvestussõitudeks suletud 10 min enne 
starti kuni võistluste lõpuni. NB! Peale lühema distantsi lõpetamist on 
rada avatud 15. minutiks pikema distantsiga tutvumiseks.   
Vastavalt lumeoludele soojendus- ja lõdvestussõitude kohta info 
esindajate koosolekul  

10. hoolderuumid Hoolderuumiks on keskuse hoones asuv garaaž. Kohti on piiratud arv. 
Määrderuumi hind 10 €. Koha reserveerimine vajalik eelnevalt telefonil 
5294373. Võimalik kasutada elektrivoolu 5€  

11.protestid Vastavalt FIS võistlusmäärustele 2016/2017 ja noortesarja 2016/2017 
üldjuhendile  

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud Swedbank- Hawaii Expressi noorte 
suusasarja üldjuhendi või ESL võistlusmäärustega 2016/2017 
lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või 
kohtunikekogu(zürii) 

13. muu info Majutuse osas palun võtta ühendust Mammaste Tervisespordikeskuse  
teenindajaga: info@tervisespordikeskus.ee 
Tel:  +372 799 2067 (administraator) 

14.kohtunikekogu 
(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees)  Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 53465337 
2. Võistl. juhataja   Taavi Nagel taavinagel@gmail.com   5294373 

3. TD abi Vahur Leemets vahur@nelson.ee 56495439 
15. juhendi koostaja 

Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 
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