võistluse nimi:

EESTI NOORTE MURDMAASUUSATAMISE MEISTRIVÕISTLUSED
N/M16, N/M18 eraldistartidega vabatehnika distantsid

aeg ja koht:

25. veebruaril 2018 Haanja suusakeskuses

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

Haanja Suusaklubi
amet

2. korralduskomitee:

võistluse juhataja:

nimi

telefoni nr

Aare Eiche

aare.eiche@elektrilevi.ee

5296194

Merike Õun

merike.oun@gmail.com

5165720

radade ülem:

Priit
Küppar

priit@haanja.ee

53097120

ajavõtu ülem:

Vahur Leemets

registreerumine@nelson.ee

56495439

neeme@tehvandi.ee

506 4950

võistluse
sekretär:

ESL TD:

Neeme Ernits

kuupäev

kellaaeg

3.1. sekretariaat

25.02.2018

12:30 – 18:00

3.2 võistkondade
esindajate koosolek

25.02.2018

3.3.1 päevakava

25.02.2018

3.programm

e-mail

seletus, toimumiskoht
Suure staadioni kohtunike maja

13:30
Suure staadioni kohtunike maja
12:30

Numbrite väljastamine

13:30

TD infominut, esindajate koosolek sekretariaadis

12:00 – 13:55
14:00

Võistlusrajad avatud soojendussõitudeks
Võistluste algus
N18 1 x 5 km
N16 1 x 5 km

10 minutut peale M18 2 x 5 km
N16 viimase M16 2 x 5 km
võistleja starti
15 min peale
viimase
võistleja
lõpetamist

Autasustamine staadionil

4. osalejad
ENoMV toimuvad vanuseklassidele N16, N18
Eesti Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik, kellel on läbitud tervisekontroll, tervislik seisnud ja
sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Võistlejad osalevad omal
riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad).
Võistlejatel alates vanuseklassist MN18 peab olema kehtiv ESL litsents.
5. stardimaks

EMV korraldajal on õigus kehtestada stardimaksud, kuid mitte rohkem kui MS juhatuse poolt
kehtestatud stardimaksu määrad: ENOMV 5 EUR Starditasud tasuda Haanja Suusaklubi

arveldusarvele EE621010402007152002
6. registreerimine

Nimeline registreerimine teha hiljemalt reedel, 23. veebruaril kell 23
Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee Kellel
online registreerimine 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, kontakttelefon, e –
maili ja klubi/kooli nimi. Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused teha emailile registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 56495439.
Autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile.
Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile vanuseklassidele
koos.

7. autasustamine

8. rada ja
suusastaadion

Start-finiš suurel suusastaadionil, võistlusrada 5 km ringil, vt rajaskeemilt.

9. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada on suletud võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni. Soojendus- ja
lõdvestussõitudeks vastavalt tähistusele, vt rajaskeemidelt.

10. hoolderuumid

Suusastaadioni hooldemaja (Haanja Kooli saal) kasutamise tasu 5 € päev EV100 kingitusena.
Hooldemaja vajadusest teatada ette vähemalt 1 päev enne võistluste algust Kadri Parts
kadriparts73@gmail.com , 5267027. Hooldemaja avatakse võistluspäeval kell 11.
Hooldemaja eest tasuda Haanja Suusaklubi arveldusarvele EE621010402007152002

11.protestid

Vastavalt EnoMV 2017/2018 üldjuhendile

12. muu

Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega 2017/2018
lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu (zürii)

13. lisa info

Haanja Suusakeskuses on avatud Pubi Finiš. Riietusruumid ja WC–d asuvad Haanja
Suusakeskuses (sissepääs suusalaenutuse juurest). Kuna hommikul on Tudengite MM
suusaorienteerumises, võivad ruumid olla ka nende poolt veel kasutuses kuni kella 12:30.

14.kohtunikekogu
(zürii)

amet

nimi

e-mail

telefoni nr

1. TD (esimees)

Neeme Ernits

neeme@tehvandi.ee

506 4950

2. Võistl. juhataja

Aare Eiche

aare.eiche@elektrilevi.ee

5296194

3.
15. juhendi koostaja

nimi
Aare Eiche

e-mail
aare.eiche@elektrilevi.ee

telefoni nr
5296194

