
PALIVERE XI SUUSAMARATONPALIVERE XI SUUSAMARATON

EESMÄRK:EESMÄRK:
Taastada Palivere suusamaratonide traditsioone ja populariseerida suusatamist Läänemaal.

Tutvustada võimalikult paljudele inimestele Läänemaad ja Palivere, siinseid konkurentsivõimelisi
suusa- ja terviseradu ning arendada ja toetada elanike spordi- ja liikumisharrastusi.

AEG JA KOHT:AEG JA KOHT:
Laupäev 18.01.2020.a. kl 12:00 Palivere suusarajad, klassikaline tehnika

Pühapäev 19.01.2020.a. kl 12:00 Palivere suusarajad, vabatehnika

Palivere XI Suusamaraton toimub kahepäevalise võistlusena 18.01. ja 19.01.2020.a.  Läänemaal,
Palivere suusaradadel. Esimesel päeval võisteldakse klassikalises, teisel päeval vabas tehnikas. Start
antakse mõlemal päeval kl 12:00 hüppetorni tagant.

Võistlus  peetakse  6  km  ringil,  sõidetakse  4  ringi.  Distantsi  kogupikkuseks  on  24  km.  Sama
võistlustrass läbitakse mõlemal päeval, kuid erinevas tehnikas. Tulemused lähevad kirja nii eraldi-
kui koondarvestusena, st võib osaleda ka ainult klassika- või ainult vabatehnika päeval. Palivere XI
Suusamaratoni  võitjaks  kuulutatakse  mõlema  võistluspäeva  kokkuvõttes  ajaliselt  parema  aja
väljasõitnud võistleja; st kahe võistluspäeva ajad liidetakse.

REGISTREERIMINE JA OSALUSTASUD:REGISTREERIMINE JA OSALUSTASUD:
Palivere XI Suusamaratonile on võimalik ennast eelregistreerida 01. detsembrist kuni 16. jaanuarini
2020.a.  (kaasa  arvatud)  Palivere  suusamaratoni  veebilehel  paliveremaraton.weebly.com oleva
registreerimisvormi kaudu.

Osalustasu kanda Suusaklubi Sula arveldusarvele EE331010602016093004 SEB Pank. Ülekande
selgitusse  märkida:  Palivere  maraton,  osaleja  ees-  ja  perenimi,  sünniaasta.  Pärast  osalustasu
laekumist avaldatakse eeltoodud lehel ka registreerunute nimed.

Võistluspäeval (vastavalt 18.01. ja 19.01.) on Palivere suusamaratoni osalustasu võimalik maksta
sularahas kohapeal enne starti.

Registreerimine lõppeb kummalgi päeval 30 minutit enne starti.
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Võistlus Distants Osalustasu

kuni 16.01.

Osalustasu

kohapeal

Palivere suusamaraton, 

koondarvestus 18.–19.01.2020.a.

24 km KL + 24 km V 40 € 50 €

Palivere suusamaraton

18.01.2020.a.

24 km KL 25 € 35 €

Palivere suusamaraton

19.01.2020.a.

24 km V 25 € 35 €

OSALEJAD JA VANUSEKLASSID:OSALEJAD JA VANUSEKLASSID:
Palivere suusamaratonist on oodatud osalema kõik soovijad, kes on piisavalt treenitud ja kelle 
tervislik seisund lubab antud distantsi läbida. 2002 ja hiljem sündinutel palume kaasa 
registreerimisel edastada meile lapsevanema (või volitatud isiku) või treeneri nõusolek ja tema 
telefoninumber.

Iga osaleja hoiab oma varustust ja tervist ise; on viisakas kohtunike ja kaasvõistlejate vastu ning 
peab kinni ausa spordi põhimõtetest.

Eraldi arvestus kummalgi distantsil (24 km) vanuseklasside lõikes on:
Naised 1981 ja hiljem sündinud Kuni 39a

Naisveteranid 1980–1966 sündinud 40–54a

Naisvereranid 1965 ja varem sündinud 55+ a

Mehed 1976 ja hiljem sündinud Kuni 44a

Meesveteranid 1975–1961 sündinud 45–59a

Meesveteranid 1960 ja varem sündinud 60+ a

ARVESTUS:ARVESTUS:
Koondarvestus peetakse kummagi päeva finišiprotokolli põhjal. Kahe võistluspäeva ajad liidetakse. 
Mõlema päeva kokkuvõttes ajaliselt parema aja väljasõitnud võistleja kuulutatakse Palivere XI 
Suusamaratoni võitjaks.

Ajaliselt sama tulemuse saavutamisel on eelis klassikatehnika tulemusel.

Tulemused lähevad kirja nii eraldi- kui koondarvestusena, st võib osaleda ka ainult klassika- või 
ainult vabatehnika päeval. Seega, suusaharrastaja, kes üht või teist tehnikat pelgab, võib ka ainult 
ühe, endale sobivama päeva (ja tehnika) valida. Sellega tagab ta koha vastava päeva lõpp-
protokollis, kuid üldvõidule ei konkureeri.
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AJAVÕTT:AJAVÕTT:
Ajavõtukiibiga, mis asetatakse ümber osaleja jala.

NUMBRITE JA KIIPIDE VÄLJASTAMINE:NUMBRITE JA KIIPIDE VÄLJASTAMINE:
Numbrid  ja  ajavõtukiibid  väljastatakse  osalejatele  stardipaigas,  võistluspäeval  kl  10:30–11:30.
Finišis tagastatakse need korraldajatele.

AUTASUSTAMINE:AUTASUSTAMINE:
Palivere suusamaratoni stardi-finišipaigas, prognoositavalt kl 14:30.

Palivere  XI  Suusamaratoni  võitjaks  kuulutatakse  mõlema  võistluspäeva  kokkuvõttes  ajaliselt
parima aja väljasõitnud võistleja; st kahe võistluspäeva ajad liidetakse.

Palivere XI Suusamaratonil autasustatakse koondarvestuses vanuseklasside parimaid.

Eraldi peetakse meeles ka klassika- ja vabatehnika päeva parimaid.

Loosiauhinnad.

Firmadel ja organisatsioonidel on võimalus välja panna eriauhindu.

PEAKORRALDAJA:PEAKORRALDAJA:
Suusaklubi Sula MTÜ

Kadri Lukk, tel. 53 499 039, kadrilukk@gmail.com

RAJAMEISTER:RAJAMEISTER:
Juhan Lukk, tel. 53 412 016, juhanlukk@gmail.com

KOHTUNIKE KOGU:KOHTUNIKE KOGU:
Kadri Lukk, tel. 53 499 039, kadrilukk@gmail.com

Juhan Lukk, tel. 53 412 016, juhanlukk  @gmail.com

Urmas Paejärv, tel.5518 729, antrotsenter@gmail.com 

PROTESTID:PROTESTID:
Protestid esitada vahetult pärast finišeerumist kohtunike kogule, kes langetab üheskoos 
vastavasisulise otsuse.
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INFO:INFO:
Palivere suusamaratoni ametlik veebileht: paliveremaraton  .weebly.com

Facebooki lehekülg: Palivere Suusamaraton või viitega #PalivereSuusamaraton

Ülaltoodud lehekülgedelt leiate uudiseid, tulemusi, pilte ning muud põnevat.

MUU:MUU:
Austusest  klassikalise  tehnika  vastu  hoidume  sellest  kõrvale  kaldumast  ning  peame  lugu
kaassõitjatest. 

Maratoni  teisel  (uisutehnika)  päeval  on  stardijärjekorras  eelis  esimesel  päeval  (klassikapäeval)
läbinuil ehk koondarvestuses võistlejatel.  Olenemata ilmaoludest anname oma parima, et  tagada
vabatehnika päeval ka üks klassikajälg kogu raja ulatuses.

Distantsil on avatud joogipunkt, mida läbitakse distantsi jooksul 4 korda.

Finišis ootab kõiki Palivere suusamaratoni läbijaid toitlustus.  Kohapeal on võimalik juurde osta
lisaportsjoneid.

Igaüks vastutab oma tervisliku seisundi ja varustuse eest ise. Palivere suusamaratoni võistlustrass ei
esinda tüüpilist Läänemaa madalikku. Kohapeal on arstiabi.

Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võib maratoni toimumist muuta, edasi lükata või ära jätta. 
Sellekohane otsus tehakse teatavaks kolmapäeval 15.01.2016.a. Palivere suusamaratoni kodulehel 
ja Facebookis. Palivere suusamaratoni ärajäämisel olete automaatselt registreeritud järgmise aasta 
Palivere suusamaratonile. 

Kõik muu Palivere suusamaratoniga seonduv info Palivere suusamaratoni kodulehel 
paliveremaraton  .weebly.com , Facebookis #PalivereSuusamaraton. Samuti on alati võimalik 
pöörduda peakorraldaja poole telefonil 53 499 039 Kadri Lukk.

KOHTUMISENI PALIVERE SUUSAMARATONIL 2020!KOHTUMISENI PALIVERE SUUSAMARATONIL 2020!
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