
 

 

 

võistluse nimi: 
Eesti noorte, juunioride ja U23 meistrivõistlused murdmaasuusatamises 

5km / 10km vabatehnikas (eraldistardid) 
FIS võistlus 

aeg ja koht: 13.01.2019 Otepää / Tehvandi 
 

VÕISTLUSJUHEND 
1. korraldaja: 

 
 amet Nimi e-mail telefoni nr 
2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 
Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 

 võistluse 
sekretär: 

Mari Lukka marilukka@hotmail.com +37253411239 

 
 radade ülem: Tiit Tammemäe tiit@tehvandi.ee +3725268656 

 

 ajavõtu 
ülem: 

Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee +37256495439 

 

 ESL TD:  Anniki Inno anniki.inno@gmail.com +37253620606 
     
3.programm kuupäev Kellaaeg seletus, toimumiskoht 
3.1. sekretariaat 

13.01.2019 8.00 – 13.00 Tehvandi peastaadioni hoone III 
korrus nr 309 (stardinumbrite väljastamine) 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 13.01.2019 9.30 Tehvandi peastaadioni hoone III korrus 

nr 309 

3.3 päevakava 13.01.2019 8.00 – 9.55 Rada avatud soojenduseks  

  

 
 

10.00 

Startide järjekord:   
 
5km (1x 5km) N16; N18; N20; N23 
10km (2x5km) – M16; M18; M20; M23 
 

  

 
 
15 minutit peale 
viimast lõpetajat 

 
 
Autasustamine stardi-finiši paigas! 
 
 
 
  



 

 

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 ENMV stardimaks 5€ (MN16; MN18; MN20)  
EMV stardimaks 10€ (MN23) 
Stardimaks kantakse üle hiljemalt 11.01.2019  
MTÜ Karupesa Team  
IBAN: EE332200221051487639  
NB! Arve soovi korral palun teavitada eelnevalt: tanel@ojaste.ee  

6. registreerimine Nimeline registreerumine kuni 11.jaanuar kell 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, kontakt telefon, e – 
maili ja klubi/kooli nimi. Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused 
teha e-mailile registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 
56495439. 

7. autasustamine Autasustatakse  kõikide klasside kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile. 
Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile 
vanuseklassidele koos (kui pole märgitud teisiti). 

8. rada ja 
suusastaadion 

Start-finiš: Tehvandi peastaadionil. 
5 km – N16; N18; N20; N23; (Otepää MK 5km ring) 
10 km (2x 5km) – M16; M18; M20; M23; 

9. soojendus ja 
lõdvestus 

Võistlusrada suletakse 5 min enne esimest starti ja on suletud kogu 
võistluse ajal. 
Võistlusrajal võib soojendust teha tagurpidi pööratud numbriga! 

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

11.protestid Vastavalt EMV 2018/2019 üldjuhendile 

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega 2018/2019 
lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu(zürii) 

13.  lisa info ENMV 5km/10km vabatehnikas on juunioride MM-i, U23 MM-i ja Põhjamaade 
meistrivõistluste katsevõistlused! Tegemist on FIS võistlusega! 

14.kohtunikekogu 
(zürii) 

amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Anniki Inno annikiinno@gmail.com 
 

+37253620606 

2. võistl. juhataja Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 

3.    ajavõtu ülem Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee +37256495439 
15. juhendi koostaja Nimi e-mail telefoni nr 
 

Tanel Ojaste 
tanel@ojaste.ee +3725125893 

 


