
 

võistluse nimi: EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED MURDMAASUUSATAMISES 

aeg ja koht: 10.-11.märts 2018a. ,  Alutaguse Puhke-ja Spordikeskus 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja: Alutaguse Suusaklubi 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 

Avo Sambla Avo.sambla@gmail.com 56779227 

 võistluse 

sekretär: 

Helen Mast Helen@johvisport.ee  

 radade 

ülem: 

Ülo Ahu   

 ajavõtu 

ülem: 

Vahur Leemets Vahur@nelson.ee  

 ESL TD:  Paavo Nael Paavo.nael@gmail.com  

     

3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 10.03.2018 9.30-15.00 Alutaguse keskuse II korrus seminarisaal 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 

10.03.2018 

11.03.2018 

9:40 

9:40 
Alutaguse keskuse II korrus seminarisaal 

3.3 päevakava 

10.03.2018 10.45 

10:45 - N14 3km (1x3km) 

11:00 – M14 5km (1x5km 

11:20 – N16 5km (1x5km) 

11:30 – M16 10km (2x5km) 

11:35 – N18 10km (2x5km) 

12:10 – M18 15km (3x5km) 

 

Võistlus klassikatehnikas, ühisstartides 

 11.03.2017 10.00-12.00 

N M  14;16;20 Teatesõidud (KL+V+V) 

 

10:00 N14 teade 3x2 km (KL+V+V)  

10:30 M14 teade 3x3 km (KL+V+V)  

10:32 N18/N20 teade 3x3 km (KL+V+V)  

10:34 N16 teade 3x3 km  (KL+V+V)  

11:15 M18/M20 teade 3x5 km (KL+V+V)  

11:17 M16 teade 3x 5 km  (KL+V+V) 

4. osalejad 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 Stardimaks 10.03. 5,00 EUR. 11.03 10,00 EUR teatevõistkond; Stardimaks 

kantakse üle hiljemalt 09.03.2017 a/a MTÜ Alutaguse Suusaklubi a/a 



 

EE232200001120022404 

Arve soovimisel kirjutage avo.sambla@gmail.com 
6. registreerimine Nimeline registreerimine teha hiljemalt neljapäeval, 8. märtsil 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 e-mailile registreerumine@nelson.ee 

ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 56495439. 

 

Teadete nimelise koosseisuga registreerimine emailile 

registreerumine@nelson.ee hiljemalt 8. Märtsiks – Täpne vahetuste järjekorra 

muutmine toimub hiljemalt tund enne esimest vanuseklassi starti! 

 
7. autasustamine Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile. 

Autasustamine toimub 10.märtsil kell 13:15 

Autasustamine toimub 11.märtsil 15min peale viimase võistkonna lõpetamist 
8. rada ja 
suusastaadion 

Võistlus toimub Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse radadel mis on kaetud 

loodusliku lumega. Vastavalt lumeoludele on korraldajatel õigus muuta raja 

pikkust. 
9. soojendus ja 
lõdvestus 

10.03 - Soojendus-lõdvestus sõit võistlusrajal, kuni 9:55ni, edasi AINULT 

võistlusvälistel lõikudel,mis asuvad viitadega tähistatud aladel. 

11.03 – Soojendus-lõdvestus sõit võistlusrajal, kuni 9:55ni, edasi AINULT 

võistlusvälistel lõikudel,mis asuvad viitadega tähistatud aladel. 

 
10. hoolderuumid Asuvad Alutaguse Puhke-ja Spordikeskuse garaažides – peahoonest ja 

staadionilt ületee. Üks määrdekoht 15 eurot. 

Broneeringud saata hiljemalt 8.märtsiks e-mailile: avo.sambla@gmail.com 
11.protestid vastavalt FIS võistlusmäärustele 2017/2018 ja EMV 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  

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

1. TD (esimees) Paavo Nael Paavo.nael@gmail.
com 

5074737 

2. võistl. juhataja Avo Sambla Avo.sambla@gmail
.com 

56779227 

3. TD assistent    

     

mailto:registreerumine@nelson.ee
mailto:Avo.sambla@gmail.com
mailto:Avo.sambla@gmail.com


 

15. juhendi koostaja 
Avo Sambla 

Avo.sambla@gma
il.com 

56779227 

 
   

 


