
   
 

võistluse nimi: 
YOUTH OLYMPIC GAMES 2020 

KATSEVÕISTLUSED 

aeg ja koht: 14.-15.12.2019,  Tehvandi Spordikeskus 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 

1. korraldaja: MTÜ Karupesa Team; Eesti Suusaliit 

 Amet Nimi e-mail telefoni nr 

2. korralduskomitee: võistluse 
kohtunik: 

Tanel Ojaste tanel@ojaste.ee  +372 5125893 

 võistluse 
sekretär: 

Ave Nurk ave@suusaliit.ee  +372 5156160 

3. programm Kuupäev Kellaaeg Seletus, toimumiskoht 

3.1 sekretariaat 
14.-15.12.2019 - 

Stardinumbrid saab kätte ca 30 minutit enne 
starti laskesuusastaadionilt kohtunike käest.  

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek 

 
 

 
Täpsemat infot jagatakse vajadusel  jooksvalt 
kohapeal. 

3.3 päevakava 14.-15.12.2019 8:00 – 9:55 Võistlusrada avatud soojenduseks 

 

14.-15.12.2019 
 
 
 

10:00 
 
 
 

14.12.2019 
10.00 Tütarlaste kvalifikatsioon (ajasõit) 
10.15 Noormeeste kvalifikatsioon (ajasõit) 
*** finaalsõite ei toimu! 
15.12.2019 
10.00 Tütarlaste distants  
10.40 Noormeeste distants 
*** ringid ja distantsid selgumisel 
Stardijärjekorrad FIS punkti alusel.  

4. osalejad Osaleda saavad ainult need noorsportlased, kes esitasid YOG ankeedi õigeaegselt koos kõikide 
vajalike dokumentidega ning on täitnud Lausanne 2020 Qualification System FIS punkti 
nõuded.  NB! Teisi starti ei lubata! 

5. registreerimine Registreerimine palun teha hiljemalt reede õhtuks (13.12) emailile: tanel@ojaste.ee  

6. rada ja 
suusastaadion 

Võistlus toimub Tehvandi Spordikeskuses. Start-finiš võimalusel Tehvandi 
laskesuusastaadionil. Kuna ilmastikuolud on heitlikud, siis otsused radade ja distantside kohta 
tehakse jooksvalt (hiljemalt reede 13.12 lõunaks). 

7. protestid Vastavalt EMV 2019/2020 üldjuhendile. 

8. STATUUT ja üldinfo: Noorte Olümpiamängude Eesti võistkonda kuulub 2 neidu ja 1  2 noormeest.  
Vastavalt statuudile osutuvad nii tütarlaste kui noormeeste puhul valituks: 
- 14.12.19 vabatehnika sprindi kvalifikatsiooni võitja 
- 15.12.19 klassikatehnika eraldistardi võistluse võitja  
Esikohtade kattumise korral arvestatakse võistkonda klassikatehnika teine koht. 
Noormeeste puhul toimub valik järgnevalt: 

Mõlemal võistluspäeval jagatakse kuuele parimale punkte – 7, 5, 4, 3, 2, 1.  Enim punkte 

kogunud sportlased arvatakse võistkonda. Punktide võrdsuse korral arvestatakse võistkonda 

klassika distantsil kiirem olnud sportlane.  

11.  soojendus ja 
lõdvestus 

Soojendust saab teha võistlusrajal kuni 5 minutit enne esimest starti. Võistluse ajal on rada 
kõikidele soojenduseks suletud.  

12. kohtunikekogu 
(zürii) amet Nimi e-mail telefoni nr 

1. TD (esimees) Jaak Mae jaak@tehvandi.ee +372 5072910 

2. Peakohtunik Tanel Ojaste tanelojaste@gmail.com +372 5125893 

3. ESL esindaja Ave Nurk ave@suusaliit.ee   +372 5156160 
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