
TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LUMELAUAS JA 
FREESTYLE SUUSATAMISES 
 
Juhend kehtib lisana EFS noortesarja 2019 aasta üldjuhendile   
  

1. Aeg ja koht:  

Tallinna meistrivõistlused toimuvad Nõmme noortesarja etapi raames Nõmme 
Lumepargis 03.02.2019 algusega kell 11.00    

2. Võistlusklassid: 

Tallinna meistrivõistluste võistlusklassid jagunevad sarnaselt noortesarja klassidega 
(nii lauas kui suusas eraldi):  

- kuni 10 aastased poisid (M mudilased)  

- 11-14 aastased poisid (M lapsed)  

- 15-17 juuniorid (M juuniorid)  

- 8-14 aastased tütarlapsed (N lapsed)  

- 15-17-aastased tütarlapsed (N juuniorid) 

Igaüks saab võistelda ainult ühes võistlusklassis. Tallinna meistri välja selgitamiseks 
peab antud võistlusklassis olema vähemalt 5 osalejat! 

 

4. Registreerimine:  

Tallinna meistrivõistluste arvestuses osalemiseks on vajalik Tallinna linna 
sissekirjutus. Võistlusele registeerimisel küsitakse igalt osalejalt elukohajärgset 
aadressi, et selgitada välja, millisesse linna/valda on võistleja ametlikult sisse 
kirjutatud. Osaleja vastutab ise oma elukohajärgsete andmete korrektse edastamise 
ja õigsuse eest, korraldajad ei vastuta väärinfo eest. 

5. Turvalisus:  

Kiivri ja võistlusnumbri kandmine on kohustuslik nii treeningutel kui võistlussõitude 
ajal. Kiivrita ning numbrita kedagi rajale ei lubata. Reegli eiramisel võistleja 
diskvalifitseeritakse. Võistlusnumbri väljastab korraldaja kohapeal, võistlusnumber 
kuulub tagastamisele. Numbri kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda numbritasu 20 
eurot.  

NB! Korraldajad EI VASTUTA võimalike vigastuste tekkimise eest noortesarja 
võistlustel. Osalemine toimub täielikult iga osaleja endi vastutusel ning 
lapsevanemate loal. Palun hinda oma sõiduoskust, enne kui otsustad oma oskused 
proovile panna. Kui laps on spordialast väga huvitatud ja plaanib sellega tegeleda 



terve talve jooksul, soovitame sõlmida vastava kokkuleppe kindlustusseltsiga, kes 
vajadusel tervisekulud katab. 

6. Võistluse süsteem: 

Võistluse hindamine toimub 2019 EFS noortesarja üldjuhendi järgi. 

 

7. Osavõtutasu: 

Tallinna meistrivõistluste puhul eraldi osavõtutasu ei rakendata. Kehtib noortesarja 
osavõtutasu 5 eurot, mis tuleb tasuda registreerumisel ja sularahas. ESL 
lastelaagrites osalejatele on osavõtt võistlusest tasuta. Kõikidel osalejatel peab 
olema kehtiv mäepilet! 

   

8. Ajakava (Täpne ajakava antakse välja võistluspäeva hommikul) 

Orienteeruv ajakava: 

11.00-11.45  registreerimine, osalustasu maksmine, võistlussärkide jagamine 

11.45            riders meeting 

12.00            kuni 10-aastased poisid (laud, suusk) 

13.00            11-14 aastased poisid (laud, suusk) 

14.30            8-14 ja 15-17 aastased tütarlapsed (laud, suusk) 

16.00            15-17 aastased juuniorid, poisid (laud, suusk) 

17.30            autasustamine 

 

10. Auhinnad 

Tallinna meistrivõistluste parimad autasustatakse Tallinna meistrivõisluste 
medalitega.   

12. Kontakt 

Andres Vaab, andres@suusaliit.ee   

 


