
 

           

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

                                         Sõiduviis:      Suusakross  

aeg ja koht: 10.02.2019 Mammaste Tervisespordikeskus 

 

VÕISTLUSJUHEND 

 

1. korraldaja: Spordiklubi Serviti 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. 

korralduskomitee: 
võistluse 

juhataja: 
Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 

 võistluse 

sekretär: 
Maarja Villako   

 radade ülem: Andrus Juhandi  5055743 

 ajavõtu ülem: Sixten Leemets  56569885 

 ESL TD:  Adeele  Arnek adeelearnek@gmail.com 53465337 

     

3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 
10.02.2019 8.45 -14.00 

Mammaste Tervisespordikeskus II 

korrus 

3.2 võistkondade 

esindajate 

koosolek 
10.02.2019 10.20 

Mammaste Tervisespordikeskus II 

korrus 

3.3 päevakava 

10.02.2019 8.45-10.55 

Numbrite väljastamine 

Võistlusrada avatud 

soojendussõitudeks 

(Hiljem võimalik teha soojendussõite 

selleks ettenähtud rajal) 

Peale lühema distantsi lõpetamist on 

rada avatud 15 minutiks pikema 

distantsiga tutvumiseks 

      11.00 Start    
N/M 11,12,13,14 – 1,1 km 

N/M 16,18,20,23 – 1,3 km 

  

   NB! 

Finaalsõidud 

koheselt peale 

eelsõite. 

Võistlusklassides N/M 16-23 

selgitatakse lõplik paremusjärjestus 

kohtadele 1-6 finaalsõitudes, kuhu 

pääsevad iga vanusegrupi esimesed 6 

kvalifikatsiooni põhjal. Starditakse 

ühisstartidest,. Finaalide ajad 
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 täpsustatakse esindajate koosolekul. 

  
15 min peale 

viimase võistleja 

lõpetamist 
Autasustamine 

4. osalejad Alexela–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 Maksed toetusfondi vastavalt üldjuhendile. 

6. registreerimine Nimeline registreerumine hiljemalt 08.02.2019 kuni kell 23.59ni. 

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, 

kontakttelefoni, e-maili ja klubi/kooli nimi. Registreerumistähtaja mõõdumisel 

teostatavad muutused teha  e-mailie registreerumine@nelson.ee ning 

kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 53484196 

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 
Võistlusrada on soojendus- ja lõdvestussõitudeks suletud 10 min enne starti kuni 

võistluste lõpuni. NB! Peale lühema distantsi lõpetamist on rada avatud 15. 

minutiks pikema distantsiga tutvumiseks . Soojendus- ja lõdvestussõitu saab teha 

vastavalt ettenähtud rajal. 

Rada: Kaart 1 

Staadion: Kaart 2 

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 Hoolderuumiks on keskuse hoones asuv garaaž.. Määrderuumi kasutamine 10€. 

Kohti on piiratud arv, registreerida  telefonil   5294373  Taavi Nagel 

Võimalik kasutada väljas elektrivoolu 5€. 

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 Majutus Mammaste Tervisespordikeskuses: 

 info@tervisespordikeskus.ee 

Tel:   +372 799 2067 (administraator) 

Pesemine-riietumine peamajas, 1,5 €/1inimene. 

14.kohtunikekogu 

(zürii) amet nimi e-mail telefoni nr 

http://www.suusaliit.ee/
mailto:registreerimine@suusaliit.ee
mailto:registreerumine@nelson.ee
mailto:info@tervisespordikeskus.ee


 

           

1. TD (esimees) Adeele Arnek adeelearnek@gmail.com 53465337 

2. võistl. juhataja Taavi Nagel taavinagel@gmail.com         

5294373 

3. Ajavõtu ülem Sixten Leemets  56569885 

     

15. juhendi 

koostaja 
     Taavi Nagel taavinagel@gmail.com 5294373 

    

 

mailto:taavinagel@gmail.com
mailto:taavinagel@gmail.com

