Alexela Hawaii Express noorte suusasari 2018/2019 II etapp
Alexelavõistluse nimi:

Sõiduviis: klassika
aeg ja koht:

5.01.2019 Jõulumäe Tervisespordikeskus

VÕISTLUSJUHEND

1. korraldajad:

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus ja Suusaklubi Jõulu
amet

2. korralduskomitee:

e-post

telefoni nr

võistluse
juhataja:

Eido Tasalain

info@joulumae.ee

võistluse
sekretär:

Eeri Tammik

eeri.tammik@gmail.com 50 51161

radade ülem:

Eiko Tasalain

info@joulumae.ee

ajavõtu ülem:

Timo Õun

registreerumine@nelson.ee 53 484196

Otto Riisenberg

otto.riisenberg@gmail.com 50 66002

kellaaeg

seletus, toimumiskoht

ESL TD:
3.programm

nimi

kuupäev

50 94895

50 94172

3.1. sekretariaat

5.01.2019

9.00-14.00

Suusastaadioni finišimajas

3.2 võistkondade
esindajate koosolek

5.01.2019

10.30

Suusastaadionil koos TD minutiga

3.3 päevakava

5.01.2019

9.00-11.00

Numbrite väljastamine

10.30

TD infominut suusastaadionil

9.30-10.55

Võistlusrajad avatud soojendussõitudeks

11.00

Stardijärjekord, sõiduviis KLASSIKA
1,6 km (1 ring) N11, M11, N12, M12,
3,2 km (2 ringi) N13, M13, N14, N16
4,8 km (3 ringi) M14, M16, N18, N20, N23
9,6 km (6 ringi) M18, M20, M23

15 min peale viimase
võistleja lõpetamist
4. osalejad

Autasustamine

Alexela – 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)
saatjad

5. stardimaks

Maksed toetusfondi vastavalt üldjuhendile.

6. registreerimine

Nimeline registreerumine hiljemalt neljapäeval 3.01.2018 kuni kell 23.59.
23.59 Eelregistreerimine
läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee Online registreerimise
avamiseks palume saata sellekohane soov registreerimine@suusaliit.ee märkides ära
treeneri nime, isikukoodi,
isikuk
kontakt telefon, e – post ja klubi/kooli nimi.
Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused teha e-post
e
registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 53 484196.

7. autasustamine

Autasustatakse NM11
NM – NM18 vanuseklassi viite paremat ja NM20 – 23 vanuseklassi kolme
parimat vastavalt AlexelaAlexela Hawaii Expressi noorte suusasarja üldjuhendile. Autasustamine
toimub 15min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile vanuseklassidele koos (kui pole
märgitud teisiti).
eisiti).

8. rada ja
suusastaadion

Rada: 1,6 km kunstlume ring. Rajaskeemid avaldatakse www.joulumae.ee võistlusnädalal.

9. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada on võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendussoojendus ja
lõdvestussõitudeks SULETUD. Võistlusväliseid sõite saab teha vastavalt žürii otsusele.

10. hoolderuumid

Hooldemajas 14 määrdeboksi (à 11,1 m²) kohttõmbe ja valgustusega. Määrdeboksi hind 15
€/päev. Ettetellimine info@joulumae.ee.. Autodega staadionile sõitmine keelatud. Võimalus
tellida suuskade transport parklast hooldemajja,
hool
tasuta.

11.protestid

vastavalt FIS võistlusmäärustele 2018/2019 ja noortesarja 2018/2019 üldjuhendile

12. muu

juhtumid mis pole reguleeritud AlexelaAlexela Hawaii Expressi noorte suusasarja üldjuhendi või
ESL võistlusmäärustega 2018/2019 lahendab vastavalt
vastavalt pädevusele korralduskomitee või
kohtunikekogu (žürii)

13. muu info

Pesemine-riietumine
riietumine peamajas, 1€/1inimene.
1

14.kohtunikekogu
(zürii)

15. juhendi koostaja

Staadionii skeem avaldatakse www.joulumae.ee võistlusnädalal.

amet

nimi

e-post

telefoni nr

1. TD (esimees)

Otto Riisenberg

otto.riisenberg@gmail.com 50 66002

2. võistl. juhataja

Eido Tasalain

info@joulumae.ee

3. ajavõtu ülem

Timo Õun

registreerumine@nelson.ee 53 484196

nimi
Eeri Tammik

e-post
eeri.tammik@gmail.com

50 94895

telefoni nr
50 51161

