
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
võistluse nimi: 

EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED MURDMAASUUSATAMISES 
pikad vabatehnika distantsid ühisstartidest , teatesuusatamised 

N/M 14, N/M 16, N/M18, N/M20 

aeg ja koht: 9.-10. märts 2019 Haanja suusakeskuses 

 VÕISTLUSJUHEND 

1. korraldaja: Haanja Suusaklubi 

 amet nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
juhataja: 

Aare Eiche aare.eiche.ae@gmail.com 5296194 
  

 võistluse 
sekretär: 

Merike Õun Merike.oun@gmail.com 5165720 
  

 radade ülem: Priit Küppar  53097120 

 
ajavõtu 

ülem: 
Timo Õun registreerumine@nelson.ee 53484196 

 ESL TD: Germo Kalpus germo.kalpus@gmail.com 53325970 
  

     

3.programm kuupäev kellaaeg seletus, toimumiskoht 

3.1. sekretariaat 09.03.2019 
10.03.2019 

9.30 
8.30 

Avatakse sekretariaat ülemise suusastaadioni 
kohtunike majas 

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 

09.03.2019 
10.03.2019 

10.30 
9.30 

Ülemise suusastaadioni kohtunike majas 

3.3 päevakava 
09.03.2019 11:00 Algavad individuaalsed vabatehnika 

ühisstardid alumisel staadionil 

  11:00 N14 1 x 3 km 

  11:15 M14 1 x 5 km 

  11:40 N16 1 x 5 km 

  11:50 M16 2 x 5 km 

  12:00 N18 2 x 5 km 

  12:02 N20 2 x 5 km 

  12:40 M18 3 x 5 km 

  12:50 M20 3 x 5 km 

   Autasustamine 15 min peale viimase 
lõpetamist ülemisel staadionil 

    

 10.03.2019 10:00 N14 3 x 2 km (KL+KL+V) 

  10:30 M14 3 x 3 km (KL+KL+V) 

  10:35 N18/N20 3 x 3 km (KL+KL+V) 

  10:40 N16 3 x 3 km (KL+KL+V) 

  11:20 M18/M20 3 x 5 km (KL+KL+V) 

  11:25 M16 3 x 5 km (KL+KL+V) 

   Autasustamine ülemisel staadionil 
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4. osalejad Eesti Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik, kellel on läbitud tervisekontroll, tervislik 
seisnud ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Võistlejad 
osalevad omal riisikol (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või 
volitatud saatjad). Võistlejatel alates vanuseklassist MN18 peab olema kehtiv ESL 
litsents. Teatesõitudes ei ole litsentside olemasolu nõutud! 

5. stardimaks EMV korraldajal on õigus kehtestada stardimaksud, kuid mitte rohkem kui MS juhatuse 
poolt kehtestatud stardimaksu määrad: 
individuaalvõistlus 5 €, teatevõistkond 10 € Starditasud tasuda: Haanja Suusaklubi 
arveldusarvele EE621010402007152002 ja hiljemalt 08.03.2019 

6. registreerimine Nimeline registreerimine teha hiljemalt 7. märtsi südaööks. 
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-mailil registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 
53484196 või sekretäriga 5165720. 
Arvesoov merike.oun@gmail.com 

7. autasustamine Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile. 
Autasustamine toimub 15 min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile 
vanuseklassidele koos 

8. rada ja 
suusastaadion 

Võistlus toimub Haanja Puhke-ja Spordikeskuse radadel, mis on kaetud loodusliku 
lumega. Skeemid eraldi. 

9. soojendus ja 
 lõdvestus 

Soojendussõitudeks võib kasutada võistlusradasid kuni 5 minutit enne esimese 
võistlusklassi starti. Võistluste ajal võib soojendsueks kasutada vaid võistlustrassi 
väliseid radasid – kergliiklustee, soo, mis tähistatakse eraldi. 

10. hoolderuumid Suusastaadioni hooldemaja boksi kasutamise tasu 15 € päev 
Hooldemaja vajadusest teatada ette vähemalt 1 päev enne võistluste algust võistluste 
juhatajale. Hooldemaja on avatakse võistluspäeva hommikul kella 08:00. Hooldemaja 
eest tasuda Haanja Suusaklubi arveldusarvele EE621010402007152002. 

11.protestid Vastavalt EMV 2018/2019 üldjuhendile 

12. muu Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega 2018/2019 
lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu(zürii) 

13. lisa info Avatud Pubi Mareia, parklad pubi, kooli juures ning kaugemal tee äärtes 

14.kohtunikekogu 
 (zürii) 

amet nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Germo Kalpus germo.kalpus@gmail.com 53325970 

2. võistl. juhataja Aare Eiche aare.eiche.ae@gmail.com 5296194 

3. Alajuht Ergo Leibak   

     

15. juhendi koostaja 
nimi e-mail telefoni nr 

 
Aare Eiche 

aare.eiche.ae@gmail.com 5296194 
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