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Viimsi suusasari 2019 
 

1.EESMÄRK 

 elavdada Viimsi valla suusaelu 

 propageerida liikumisharrastust 

 pakkuda maakondlikke võistlusi noorsportlastele ja harrastajatele 

 kaasata suusatamise juurde uusi huvilisi 

 tutvustada Viimsi valla suusaradu ja talviseid harrastusspordi võimalusi 

 

2. REGISTREERIMINE  

Suusasarja etappidele saab registeerida CFC Spordiklubi kodulehel www.cfc.ee või kirjutades e-posti 

aadressile (nimi, sünniaeg, elukoht) suusakool@cfc.ee 

 Eelregistreerumine on tasuta 

 Eelregistreerumine lõpeb võistlusele eelneval päeval kell 18.00 

 Võistluspaigas registreerumine maksab 2€. Tasumine toimub sularahas 

 

3. ETAPID 

Viimsi suusasari toimub erinevatel Viimsi valla suusaradadel. Kõik etapid toimuvad vabatehnikas. 

Võistlusraja distantsid varieeruvad vastavalt etapile ning vanusegrupile. Täpsem vanusegruppide ja 

distantside info on kirjas iga etapi juhendis, mis avaldatakse CFC Spordiklubi kodulehel www.cfc.ee 

KUUPÄEV ETAPP ASUKOHT 

6.02.2019 Vabatehnika sprint, osavuselementidega Karulaugu terviserada 

20.02.2019 Vabatehnika distants, ühisstart Tädu terviserada 

6.03.2019 Vabatehnika distants, eraldistart Karulaugu terviserada 

 

4. VÕISTLUSKLASSID  

MN kuni 8 (2011 ja hiljem sünd.) 

MN10 (2009-2010)  

MN12 (2008-2007)  

MN14 (2006-2005)  

MN16 (2003-2004)  

MN (2002-1975)  

MV45+, NV45+ (1974 ja varem sünd.)  

 

5. TULEMUSTE ARVESTAMINE  

Tulemuste arvestamine toimub igas võistlusklassis eraldi. Igal etapil selgitatakse välja 

paremusjärjestus võistlustulemuste põhjal. Sarja koondarvestusse* annab iga etapi tulemus punkte 

järgevalt: 

http://www.cfc.ee/
mailto:suusakool@cfc.ee
http://www.cfc.ee/
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I koht 12 punkti 

II koht 10 punkti 

III koht 8 punkti 

 4. koht 6 punkti 

 5. koht 5 punkti 

6. koht 4 punkti 

7.koht 3 punkti 

8.koht 2 punkti 

alates 9. kohast saab iga osaleja 1 punkti. 

* Koondarvestusse lähevad võistlusklassides MN10 - MN 18 arvesse kolme etapi parimad punktid. 

Võrdsete punktide korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv etappidel. Kõrgemate kohtade 

võrdsuse korral läheb arvesse viimase etapi parem tulemus. 

 

6. AUTASUSTAMINE  

 Peale igat etappi autasustatakse etapi kolme paremat.  

 Koondarvestuses autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat osalejat. 

 Kõigil kolmel etapil osalenuid autasustatakse medaliga. 

 

7. OSALEJATE ISIKUANDMETE KASUTAMINE  

Korraldajatel on õigus edastada Viimsi suusasarja puudutavat infot ja fotosid avalikkusele. 

 

8. VARIA JA PROTESTID  

Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab võistluse peakohtunik. Otsused 

avalikustab sarja peakohtunik esimesel võimalusel võistluspaigas või koduleheküljel. Protesti deposiit 

30€, mis kuulub tagastamisele protesti rahuldamise korral.  

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel üldjuhendis muudatusi sõltuvalt ilmaoludest ja 

muudest ettenägematutest asjaoludest. Info muudatuste kohta avaldame sarja kodulehtedel vähemalt 2 

päeva enne etapi toimumist. NB! Täpsem info alati iga etapi juhendis. 

 

10. KORRADAJAD 

MTÜ CFC Spordiklubi CFC, Viimsi vald 
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