
 

           

võistluse nimi: 
      Alexela- Hawaii Express noorte suusasari 2018/2019 IV  etapp    

                                         Sõiduviis:  ÜHISSTART,  KLASSIKA                            

aeg ja koht: Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskus, Järva vald. 27.02.2019 

 

VÕISTLUSJUHEND 

 

1. korraldaja: SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskus 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 

juhataja: 
Kalju Kertsmik Kalju@valgehobuse.ee 5214270 

 võistluse 

sekretär: 
Ene Ott   

 radade ülem: Raivo Pellja    

 ajavõtu 

ülem: 
Vahur Leemets Registreerumine@nelson.ee 5649 5439 

 ESL TD:     Jaak Mae jaak@tehvandi.ee 5072901 

     

3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 27.02.2019 9.00-14.00 Keskuse peahoone I korrus 

3.2 võistkondade 

esindajate koosolek 
27.02.2019 10.30 Suusastaadionil koos TD minutiga 

3.3 päevakava 
27.02.2019 9.00-14.00 

Numbrite väljastamine keskuse 

peahoones 

        10.30  TD infominut suusastaadionil 

  
    

9.30-10.55 
Soojendussõidud võistlusrajal 

   11.00 Stardid klassikalises tehnikas 

   3 km ( 1 ring) N11, N12 

   5 km (1 ring) M11, M12, N13, N14 

   10 km ( 2 ringi) M13, M14, N16,N18 

   15 km ( 3 ringi) M 16, M18, N20, N23 

   20 km ( 4 ringi)  M20, M23 

  15 minutit peale 

viimase võistleja 
Autasustamine 



 

           

finišeerimist 

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 Iga osaleja tasub 1 euro osalemiskorra eest, millest moodustub võistlusklassidele 

NM18 ja NM20 toetusfond, mis antakse hooaja lõppedes nende vanuserühmade 

kolmele parimale suhtega 50:30:20 %. 

6. registreerimine Nimeline registreerumine kuni esmaspäev 25.02.2019 kell 16.00 

Eelregistreerimine läbi ESLi online registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee 

Kellel online regamine 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.  

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

vanuseklassi kolme parimat vastavalt Alexela- Hawaii Expressi noorte suusasarja 

üldjuhendile. Autasustamine toimub 15min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile 

vanuseklassidele koos (kui pole märgitud teisiti). 

8. rada ja 

suusastaadion 

Võistlusrajad kulgevad keskuse 3 ja 5 km radadel. Mõlemal distantsil sees 

Rebasemäe tõus. 

Staadion: start ja finiš keskuse staadionil 

9. soojendus ja 

lõdvestus 

Võistlusrada on võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendus- 

ja lõdvestussõitudeks SULETUD. Võistlusväliseid sõite saab teha vastavalt 

tähistatud soojendusrajale. 

10. hoolderuumid Hoolderuumide osas regada  tel. 5214270 või kalju@valgehobuse.ee 

Lisaks õues hooldusalad peamaja ja garaaži ümbruses. 

11.protestid vastavalt FIS võistlusmäärustele 2018/2019 ja noortesarja 2018/2019 üldjuhendile 

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

üldjuhendi või ESL võistlusmäärustega 2018/2019 lahendab vastavalt pädevusele 

korralduskomitee või kohtunikekogu(zürii) 

13. muu info Pesemine-riietumine peamajas, 1€/inimene. Majutuse soovijatel saata 

broneeringu soov kalju@valgehobuse.ee 

14.kohtunikekogu 

(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Jaak Mae   

2. võistl. juhataja Kalju Kertsmik   

3. Ajavõtu ülem Vahur Leemets   

     

http://www.suusaliit.ee/
mailto:registreerimine@suusaliit.ee
mailto:registreerumine@nelson.ee
mailto:kalju@valgehobuse.ee


 

           

15. juhendi koostaja Kalju Kertsmik e-mail telefoni nr 

    

 

 


