
 

 

 

 

võistluse nimi: 

Eesti noorte, juunioride, U23 ja täiskasvanute 
meistrivõistlused murdmaasuusatamises 

KLASSIKATEHNIKA ERALDISTARDID 

 
aeg ja koht: 3.02.2019 Otepää / Tehvandi 

 

VÕISTLUSJUHEND 
1. korraldaja: 

 
 amet Nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 

 võistluse 
sekretär: 

Marju Külm marju65@hot.ee +37255608911  

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

 ajavõtu 
ülem: 

Timo Õun registreerumine@nelson.ee +37253484196  

 ESL TD:  Paavo Nael paavo.nael@gmail.com 

 

+3725074737  

     

3.programm kuupäev Kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 
 3.02.2019 8.00 – 13.00 Tehvandi peastaadioni hoone III 

korrus nr 309   tar inum rite  älja tamine  

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek  3.02.2019 

9.30 Tehvandi peastaadioni hoone II korrus 
seminariruum 

3.3 päevakava  3.02.2019 8.00 – 9.55 Rada avatud soojenduseks  

  

 

 

10.00 

Startide järjekord:   

N16; N18 – 5km 
N20; N23; N – 10km (FIS) 
M16; M18 – 10km 
M20; M23; M – 15km (FIS) 

  

15 minutit peale 
viimast lõpetajat 

Autasustamine stardi-finiši paigas! 
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4. osalejad Ee ti Mei tri õi tlu tel  õi a  o ale a kõik, kellel on lä itu  ter i ekontroll, ter i lik 
 ei nu  ja  portlik ette almi tu  lu a  lä i a oma  anu ekla  i  i tant i. Või tleja  
o ale a  omal rii ikol  alaeali te  õi tlejate ee t kanna a   a tutu t nen e  anema  
 õi  olitatu   aatja  . Või tlejatel alate   anuseklassist MN18 peab olema kehtiv ESL 
litsents. 

5. stardimaks ENMV stardimaks 5€ (MN16; MN18)  
EMV FIS stardimaks 15€ (MN20; MN23; MN) 
Stardimaks kantak e üle  iljemalt  . 2.2019  
 T   arupesa Team  
IBAN: EE332200221051487639  
NB! Arve soovi korral palun teavitada eelnevalt: tanel@ojaste.ee  

6. registreerimine Nimeline registreerumine kuni 1.veebruar kell 23.59 
Eelre i treerimine lä i E  i online re i treerimi e  ormi aa re  il    . uu aliit.ee 
Online re i treerimi e a ami ek  palume  aata  elleko ane  oo  
re i treerimine  uu aliit.ee märki e  ära treeneri nime, i ikukoo i, kontakt tele on, e – 
maili ja klu i kooli nimi.  e i treerumi tä taja m   umi el teo tata a  muu atu e  
teha e-mailile registreerumine nel on.ee nin  koo kõla ta a aja õtja a tele onil 
56495439. 

7. autasustamine Autasustatakse  kõiki e klasside kolme paremat  a ta alt EMV ül ju en ile. 
Auta u tamine toimu   5 min peale  iima e  õi tleja lõpetami t kõi ile 
vanuseklassidele koo   kui pole mär itu  tei iti . 

8. rada ja 
suusastaadion 

Start- iniš: Te  an i pea taa ionil. 
5 km – N16; N18; (1x Otepää    5km ring) 
10km - N20; N23; N; M16; M18; (2x Otepää    5km ring) 
15km -  20;  23;  ; (3x Otepää    5km ring) 

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  uu a taa ioni  ool emaja  roneerimine ja  õtmete  älja tamine Te  an i  otelli 
a mini traatori juure , ü e  ok i  in         päe .  n o ja  roneerimine tele onil    
69 500. 

11.protestid Vastavalt EMV 2018/2019 ül ju en ile 

12. muu Ju tumi , mi  pole re uleeritu  EMV ül ju en i  õi F    õi tlu määru te a    8/2019 
la en a   a ta alt pä e u ele korral u komitee  õi ko tunikeko u zürii  

13.  lisa info F    õi tlu  toimu  kla  i ele N  ; N 3; N    km  ja M  ; M 3; M   5km  . 

14.kohtunikekogu 
(zürii) 

amet Nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Paavo Nael paavo.nael@gmail.com +3725074737 

2.  õi tl. ju ataja Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee +3725125893 

3. Suusaliidu 
esindaja 

Ergo Leibak ergo@suusaliit.ee +37255633635 

15. juhendi koostaja Nimi e-mail telefoni nr 

 
Tanel Ojaste 

tanel@ojaste.ee +3725125893 
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