
  

 

 võistluse nimi:  Alexela - Hawaii Express noorte suusasari 2019/2020 

III etapp, vabatehnikas takistuselementidega sprint 

aeg ja koht:  16. veebruar 2020 Haanja suusakeskus 

  

VÕISTLUSJUHEND      13.02.2020 

1. korraldajad:  Haanja Suusaklubi / SA Haanjamaa Sport   
 

  amet  nimi  e-post  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:  Anti Saarepuu  anti.saarepuu@gmail.com 5156183  

  ajavõtu ülem:  Vahur Leemets  registreerumine@nelson.ee  56 495439  

  ESL TD:  Vahur Leemets  registreerumine@nelson.ee  56 495439  

3.programm  kuupäev  kellaaeg  seletus, toimumiskoht  
 
3.1. sekretariaat  16.02.2020  Alates 9:00 Lasketiiru majas  

3.2 võistkondade 
esindajate koosolek  

16.02.2020 10:30  Suusastaadionil koos TD minutiga  

3.3 päevakava  16.02.2020 Alates 9:00  Numbrite väljastamine lasketiirumajas 

    10:15 -10:55 Võistlusrajad avatud soojendussõitudeks  

   Vabatehnika, rajal takistuselemendid, samas 
pole suusakross. Stardiintervall 20 sek 

   11:00 
(ajad täpsustuvad 

peale registreerimist) 

  NM 11 – 1 x 500 m 

  NM 12, 13, 14 – 2 x 500m 

     Autasustamine NM 11 - 14  

     (ajad täpsustuvad 
peale registreerimist) 

NM16, NM18, NM20, NM23    3 x 500 m 

       Autasustamine NM 16 - 23 
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4. osalejad   Noorte suusasarjas võivad osaleda kõik soovijad, kelle tervislik seisund ja sportlik  
ettevalmistus lubavad läbida oma vanuseklassi distantsi. Võistlejad osalevad omal riisikol 
(alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad).  
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide suusatajad.   

 

5. stardimaks   Maksed toetusfondi vastavalt üldjuhendi p.6.  

 

6. registreerimine   Nimeline registreerumine hiljemalt reedel 14.02.2020 kuni kell 16.00. läbi ESLi online 

registreerimise vormi aadressil www.suusaliit.ee Online registreerimise avamiseks palume 

saata sellekohane soov registreerimine@suusaliit.ee märkides ära treeneri nime, isikukoodi, 

kontakt telefoni, e – posti ja klubi/kooli nimi.  
Registreerumistähtaja möödumisel teostatavad muudatused teha e-postile 
registreerumine@nelson.ee ning kooskõlastada ajavõtjaga telefonil 56 495439.  

 

7. autasustamine   Autasustatakse Alexela – Hawaii Expressi noorte suusasarja medalitega NM11 – NM18 
vanuseklassi viite paremat ja NM20 – 23 vanuseklassi kolme parimat päevakavas toodud 
aegadel.  

 

8. rada ja 
suusastaadion  

 Võistlus toimub Haanja Puhke-ja Spordikeskuse radadel. Skeemid avaldatakse reedel. Rajal 

on 2020 talvel valmistatud tehislumi, aga võib olla ka looduslikku lund. 

 

9. soojendus ja   Võistlusrada on võistluspäevadel 5 min enne starti kuni võistluste lõpuni soojendus- ja 
lõdvestussõitudeks SULETUD.   lõdvestus  

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 kehtivatele võistlusmäärustele.  

 

12. muu   Juhtumid mis pole reguleeritud noorte suusasarja üldjuhendi või võistlusmäärustega  
lahendab vastavalt pädevusele kohtunikekogu (žürii) või korralduskomitee.  

13. muu info   Avatud Pubi Mareia, kus saab ka pesta ja süüa-juua. Parklad pubi ja kooli juures ning 
kaugemal tee äärsetes parklates.  

14.kohtunikekogu     
amet  

  
nimi  

  
e-post 

  
telefoni nr  (zürii)  

 1.  TD (esimees)  Vahur Leemets registreerumine@nelson.ee  56 495439  

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

 3.  Radade ülem  Anti Saarepuu  anti.saarepuu@gmail.com 5156183  

15. juhendi koostaja   
nimi  e-post  telefoni nr  

 

   Merike Õun  merike.oun@gmail.com 5165720 

 

                           

http://www.suusaliit.ee/
http://www.suusaliit.ee/
http://www.joulumae.ee/
mailto:aare.eiche.ae@gmail.com
mailto:merike.oun@gmail.com

