
 

 võistluse nimi: SWEDBANKI – HAWAII EXPRESSI NOORTE SUUSASARJA IV ETAPP 
KL ÜHISSTARDID 

aeg ja koht: 25.03.2017,  Otepää/Tehvandi 
 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja: MTÜ Karupesa Team 
 amet nimi e-mail telefoni nr 
2. 
korralduskomitee: 

võistluse 
juhataja: 

Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 

 võistluse 
sekretär: 

Marju Külm marju65@hot.ee +37255608911 

 radade ülem: Tiit Tammemäe tiit@tehvandi.ee +3725268656 
 ajavõtu ülem: Vahur Leemets vahur@nelson.ee +37256495439 
 ESL TD:  Vahur Leemets vahur@nelson.ee +37256495439 
     
3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 
3.1. sekretariaat 

25.03.2017 8.00-14.00 
Tehvandi lasketiiru staadioni hoone ruum nr 
107 (stardinumbrite väljastamine) 
 

3.2 võistkondade 
esindajate 
koosolek 

25.03.2017 9.00 Tehvandi lasketiiru staadioni hoone ruum nr 
107 (stardinumbrite väljastamine) 

3.3 päevakava 25.03.2017 8.00 – 9.55 Rada avatud kõigile soojenduseks 

3.4 startide algus 25.03.2017 10.00 

10.00  N11 – 3km 
10.05  N12 – 3km 
 
10.15  M11 – 3km 
10.20  M12 – 3km 
10.25  N13 – 3km 
10.30  N14 – 3km 
 
10.35  M13 – 3x3km (9km) 
10.38  M14 – 3x3km (9km) 
10.41  N15 – 3x3km (9km) 
10.43  N16 – 3x3km (9km) 
 
11.15  M15 – 4x3km (12km) 
11.18  M16 – 4x3km (12km) 
11.21  N18 – 4x3km (12km) 
11.23  N20 – 4x3km (12km) 
11.23  N23 – 4x3km (12km) 
 
12.05  M18 – 5x3km (15km) 
12.08  M20 – 5x3km (15km) 
12.11  M23 – 5x3km (15km) 

  

15 min peale 
viimase võistleja 

lõpetamist 

Etapi parimate ja kogu sarja 
koondautasustamine  

Autasustamine laskesuusastaadionil! 



 

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. stardimaks Ühise stipendiumifondi moodustamiseks esitab suusaliit osalejate 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 23.03.2017 kella 16:00ni 
e-mailie registreerumine@nelson.ee 
 
ESL registreerimislehel. -> www.suusaliit.ee -> Murdmaasuusatamine -> Dokumendid 
->Muud dokumendid >  ESL registreerimisleht.xls 
 

7. autasustamine Autasustatakse NM11 – NM18 vanuseklassi viite paremat ja NM20 – 23 vanuseklassi 
kolme parimat vastavalt Swedbanki- Hawaii Expressi noorte suusasarja üldjuhendile. 
Autasustamine toimub 15min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile 
vanuseklassidele koos (kui pole märgitud teisiti).  
LISAKS SARJA ÜLDAUTASUSTAMINE! 

8. rada ja 
suusastaadion 

Start-finiš Tehvandi laskesuusastaadionil (peatribüüni ees). Täpsed võistlusringide 
pikkused selguvad hiljemalt neljapäevaks. 

9. soojendus ja 
lõdvestus 

Võistlusrada suletakse 5 minutit enne võistluse algust. Hiljem saab soojendust teha 
võistlusrajal ainult pööratud võistlusnumbriga.  

10. hoolderuumid Suusastaadioni hooldemaja broneerimine ja võtmete väljastamine Tehvandi hotelli 
administraatori juures, ühe boksi hind 20 € / ööpäev.  
Info ja broneerimine telefonil 76 69 500 
 

11.protestid Vastavalt FIS võistlusmäärustele 2016/2017 ja noortesarja 2015/2016 üldjuhendile.  
Eesti MV protesti deposiit on 30 EUR. 
 

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud noortesarja üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega 
2016/2017 lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii) 

13.  lisa info Stardid hakkavad kell 10.00! 
14.kohtunikekogu 
(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Vahur Leemets vahur@nelson.ee +37256495439 
2. võistl. juhataja Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 
3. ESL esindaja Arne Tilk arne@suusaliit.ee 

 
+3725172455 

     
15. juhendi 
koostaja nimi e-mail telefoni nr 

 
Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 

 


