
 

           

võistluse nimi: 

      Alexela- Hawaii Express noorte suusasari 2018/2019 I etapp    

Vabatehnika (sprindid) 

aeg ja koht: 22.12.2018 / Tehvandi 

 

VÕISTLUSJUHEND 

 

1. korraldaja: MTÜ Karupesa Team 

 amet Nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 
Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee 5125893 

 võistluse 

sekretär: 
Marju Külm marju65@hot.ee 55608911 

 radade ülem: Tiit Tammemäe tiit@tehvandi.ee 5268656 

 ajavõtu 

ülem: 
Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee 56495439 

 ESL TD:   Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 53465337 

     

3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 
22.12.2018 8.00 – 15.00 

Tehvandi peastaadioni hoone 
seminariruum II korrusel 
                            )  

3.2 võistkondade 

esindajate koosolek 22.12.2018 9.30 
Tehvandi peastaadioni hoone 
seminariruum II korrusel 
                              

3.3 päevakava 22.12.2018 8.00 – 9.55 Võistlusrajad avatud soojenduseks 

  10.00 

Kvalifikatsiooni sõitude järjekord:  

1280 m 

N16; N18; N20; N20; M16; M18; M20; M23 

980 m 

N13; N14; M13; M14;  

725 m 

N11; N12; M11; M12 

 

   12.30 NM11 – NM14 autasustamine 
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FINAALSÕIDUD 

 

Sprindi täisprogramm toimub 

vanusklassidele alates MN16,  mis 

tähendab, et eelsõitude põhjal sõidetakse  

veerand-, pool- ja finaalid 

Finaalsõitude algus. Täpne kava selgub 

peale võistlejate registreerumist 

 

  
15 minutit peale 

viimast finaali 
AUTASUSTAINE (MN16 – MN23) 

    

4. osalejad Alexeela – 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 Toetusfondi moodustamiseks 1 euro osaleja kohta kantakse üle hooaja lõppedes 

ESL  arve alusel. 

6. registreerimine Nimeline registreerumine kuni 20.detsember kell 23.59 

 elregistreerimine läbi  SLi online registreerimise vormi aadressil    .suusaliit.ee 

 nline registreerimise avamiseks palume saata sellekohane soov 

registreerimine suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, kontakt telefon, 

e – maili ja klubi kooli nimi.  egistreerumistähtaja m  dumisel teostatavad 

muudatused teha e-mailile registreerumine nelson.ee ning kooskõlastada 

ajavõtjaga telefonil         . 

7. autasustamine Autasustatakse NM11 – NM18 vanuseklassi viite paremat ja NM20 – 23 

vanuseklassi kolme parimat vastavalt Alexela- Hawaii Expressi noorte suusasarja 

üldjuhendile. Nooremate autasustamine (MN11 – MN14) toimub orienteeruvalt kell 

12. 0, umbes 1  minutit peale M1  klassi viimast lõpetajat. MN1  – MN23 

autasustamine toimub 15min peale viimast finaali. 

Autasustamine toimub Tehvandi peastaadionil (stardi-finiši alas) 

8. rada ja 

suusastaadion 

Võistlus toimub kolmel erineval ringil (725m; 980m; 1280m) 

9. soojendus ja 

lõdvestus 

Võistlusrada on võistluspäeval   min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendus- ja 

lõdvestussõitudeks SULETUD. Võistlusväliseid sõite saab teha vastavalt tähistatud 

soojendusrajale. 

10. hoolderuumid Suusastaadioni hooldemaja broneerimine ja võtmete väljastamine Tehvandi  otelli 

administraatori juures, ühe boksi hind 20     päev. Info ja broneerimine telefonil  

7669 500. 

11.protestid Vastavalt FIS võistlusmäärustele 2018 201  ja noortesarja 2018/2019 üldjuhendile 

12. muu Juhtumid mis pole reguleeritud Alexela- Hawaii Expressi noorte suusasarja 

üldjuhendi või  SL võistlusmäärustega 2018 201  lahendab vastavalt pädevusele 

korralduskomitee või kohtunikekogu(zürii) 



 

           

13. muu info  

 

 

14.kohtunikekogu 

(zürii) Amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 5346 5337 

2. võistl. Juhataja Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee 5125893 

3. Ajavõtu ülem Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee 56495439 

     

15. juhendi koostaja nimi e-mail telefoni nr 

 Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee 5125893 
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