
  
III etapi juhend 

 

 13. veebruaril kell 18  Haanja “ülemisel” staadionil ja valgustatud rajal. 
ERALDISTARTIDEST KLASSIKATEHNIKAS, intervall 15 sekuntit. 

 

Numbrite jagamine, starditasud ja muu info Pubis Finiš, avatakse kell 17:00 

EELREGISTREERIMINE KOHUSTUSLIK! 
  

Registreerimine: 3. etapile lõppeb soodusregistreerimine 12. veebruari südaööl! 
Võistluspäeval LÕPPEB registreerimine hiljemalt kell 17.30 - samuti veebipõhiselt! 

  
Koolid või lasteaiad või klubid või muud organisatsioonid, kus on osalejaid tulemas rohkem kui 5, võivad 
kasutada excelivormi, kus on kindlasti tarvis ära näidata osaleja nimi, sugu, sünniaasta, võistlusklass 
(põhidistants, mudilaste suusatamine või osaleja matkamine), elukoht, klubi/kool/.., registreerija 
kontaktandmed (telefon, e-post). 
 

Osavõtutasu: Kogu sarjas on osavõtutasud ühtsed ja eelregistreerimine veebis on soodsam kui kohapeal. 

  

eelregistreerumisega 
 veebis etapi eelse 

südaööni 

Registreerumine veebis 
etapi toimumise päeval 

ja kohapeal 

täiskasvanud 3 5 

lapsed ja pensionärid 2 4 

Matkajad  (aega arvestamata) 1 2 

mudilased (aega arvestamata) tasuta tasuta 
  

Osavõtutasu sees rinnanumber, mille saab hooaja lõpus iga osaleja mälestuseks, etappide lõpus            
korjatakse kokku ja jagatakse järgmisel etapil vastavalt hooaja reitingule ja/või eelregistreerimise           
järjekorrale. Lisaks radade ettevalmistus, ajavõtt, osalejamedal, soe jook, tunnustamine.  
 
SUUSAÕHTU PLAAN ja ORIENTEERUV AJAKAVA:  
Täpsemad kellaajad selguvad soodusregistreerimise järel! 
 

kell 17:50 Mudilaste distants  Võrumaa Spordiliidu rannalipu juurest. 
1 ALUMISE SUURE staadioni ring 

https://www.facebook.com/haanjapubi/
http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=141


 

kell 18:00 Matkajad Võrumaa Spordiliidu rannalipu juurest.  
Haanja-Kurgjärve kergteel ja tagasi. Võib teha ka mitu ringi, miinimum on 1 ring! 

 

 AJASÕITUDE DISTANTSID TAVAPÄRASTEL VALGUSTATUD RADADEL,  
Kogu raja ulatuses on  2 klassikajälge 

 
AJASÕITUDE STARDID JA FINIŠ ÜLEMISEL SUUREL STAADIONIL 

Stardiintervall distantside kaupa 15 sekundit.  
TÄHELEPANU! Hilisemad registreerijad saavad numbri järjest DISTANTSIGRUPI LÕPUS!  

TÄPSED STARDIAJAD SELGUVAD PEALE REGISTREERUMISI!  
Soovitame registreeruda südaööks! 

 

kell 18:10 Tagasipööre valgustatud sirgel enne 2 km rajale keeramist 
N10 1 x 1 km Tähelepanu, mudilaste sõidus ei osale! 

 M10 1 x 1 km Tähelepanu, mudilaste sõidus ei osale! 
 

(valgustatud  2 km rada)  
N12 1 x 2 km 
M12 1 x 2 km  
N14 1 x 2 km  
M14 1 x 2 km  
N60 1 x 2 km  
 

 (valgustatud rada, tagasipööre valgustatud sirgel enne “suurt laskumist”  ja pööre 2 km rajale)  
N16 1 x 3 km 
M16 1 x 3 km 
N18 1 x 3 km 
N21 1 x 3 km 
N30 1 x 3 km 
N40 1 x 3 km 
N50 1 x 3 km 
M60 1 x 3 km 

 
(valgustatud rada, tagasipööre valgustatud sirgel ümber Kurgjärve posti ja  pööre 2 km rajale)  

M18 1 x 4 km  
M21 1 x 4 km  
M30 1 x 4 km  
M40 1 x 4 km  
M50 1 x 4 km  

 
Autasustamine võimalikult jooksvalt, võistlusklassides kõikide startinud suusatajate lõpetamise järgselt. 

 
Osalejad: Tervisematka ning mudilaste suusasarjas osalejatele ajalist tulemust ei arvestata, sarja 
kokkuvõttes loetakse osaluskordi. 
Lisaväärtus: Igal sarja etapil on lastehoid, et kõik huvilised saaksid starti minna, kas aja peale või                
matkama.  
 



 
 
Sarja tulemuste arvestamine: KÕIK OSALEJAD ON VÕITJAD NAGUNII! 
Sarjas osalejaks loetakse kõik, kes on saanud tulemuse vähemalt ühel sarja etapil. Võistlus on              
individuaalne. Paremusjärjestus selgitatakse punktitabeli järgi igas vanuseklassis eraldi. Samuti         
jagatakse punkte vanuseklassiti. Arvesse läheb 5 etapi kokkuvõttes 4 parimat tulemust ning võitjaks             
osutub kõige rohkem punkte kogunud võistleja võistlusklassiti. 
Punktitabel: I koht 100 p, II koht  95 p, III koht  92 p, IV koht  90 p, V koht  89 p, VI  88 p, jne kuni lõpuni.  
MATKA- ja MUDILASTE sarjades registreeritakse suusatatud osalemiskordi.  
See kõik pigem osalemislusti premeerimiseks :)  
  

Tulemuste avaldamine: Tulemused avaldatakse Võrumaa Spordiliidu veebilehel www.vorumaaspordiliit.ee        
nii SUUSASARJA enda kui TULEMUSTE lingil järgmiselt: iga etapi kohta eraldi ning suusasarja             
vahekokkuvõttena iga etapi järgselt ning lõplikud tulemused vahetult pärast 5. etappi, kui toimub ka sarja               
autasustamine. Osalustulemustena avaldatakse ka etappide järgselt mudilaste ja  matkajate, perede tabelid. 
 
 

Autasustamine: Igale osalejale medal, nii mudilastele, matkajatele kui ka ajasõitjatele. Individuaalselt           
esikolmikud võistlusklassiti eritähistusega poodiumil, 4. kohast alates on osalejamedalid saadaval Pubis,           
samas kohas, kust osalejanumber saadi. 
 
 
  

Korraldajad: Võrumaa Spordiliit, Võru Suusaklubi, Haanja Suusaklubi. 
  

Julget osalemislusti ja toredaid elamusi üheskoos sportimisest 
 ning talvelt tuleb võtta maksimum - hetkel Ilmataat TEEB VAHEL TRIKKE JA 

SAADAB KA SULA ning iial ei tea, millal talve ära viib!  
  

Suusasarja korraldajad ja Võrumaa Spordiliit 
Merike Õun 5165720 merike.oun@gmail.com   

http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=95
http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=95
http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=162
http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=95
mailto:merike.oun@gmail.com

