Alexela Noorte Alpisari 2020 III etapp/
U10 EnMV Slaalomis
1. Korraldav kogu: MTÜ Eesti Suusaliit,
MTÜ Lumeakadeemia

1. Organising authority:
Suusaliit,
MTÜ Lumeakadeemia

2. Aeg ja koht: 07-08.03.2020
Kuutsemäe puhkekeskus
3. Võistlusalad: SL (Slaalom)
SuSL (Superslaalom)
Treenerite koosolekul kinnitame kumb ala
kummal päeval.

2. Time&date: 07-08.03.2020
Kuutsemäe ski resort
3. Diciplines: SL and SuSL.
At the TCM we will call out which day is
which dicipline.

4. Reeglid
Võistlus viiakse läbi vastavalt FIS-i
mäesuusamäärusele, mis on kohandatud
vastavalt tingimustele (nt rajapikkus).
4.1 Nõutav varustus
● Kiiver+seljakaitse
(Kiivri soovitatav standard 1077A
või ASTM 2040)

4. Rules
The competition will be governed by the rules
as defined by FIS and could be changed
regarding the conditions (e.g length of track).
4.1 Required equipment:
● Helmet+ back protection
(Helmets recommended standar 1077A or
ASTM 2040)

5. Osalejad
5.1 Võistlus on avatud
vanuseklassidele:
U8 (s. 2012 ja hiljem)
U10 (s. 2010-2011)
U12 (s. 2008-2009)
U14 (s. 2006-2007)
U16 (s. 2004-2005)

MTÜ

Eesti

5. Entries
järgmistele 5.1 The competition is open to following
groups:
U8 (born 2012 or later)
U10 (born 2010-2011)
U12 (born 2008-2009)
U14 (born 2006-2007)
U16 (born 2004-2005)

6. Litsents
6.1 Stardijärjekord
Litsentsiga sportlased on eelistatud
stardijärjekorras st. eelistatud positsiooni
võistlustel stardijärjekorra loosimisel. Ilma
litsentsita
sportlane
stardib
alati
stardijärjekorra
lõpus
litsenseertiud
sportlaste järel. Reegel ei puuduta
külalisvõistlejaid teistest riikidest, keda
koheldakse litsentseeritud sportlastega
võrdsetel alustel

6. License
6.1 Starting order
The rule does not apply to guest competitors
from other countries who are treated on an
equal basis with licensed sportsmen in Estonia.

6.2 Vastutusest vabastamise leping
tuleb täita ja esitada kõikidel litsentsita
sportlastel, kui sportlane on alla
14-aastane, siis peab lepingu täitma
lapsevanem või seaduslik hooldaja.
Lingi lepingule leiad punktist Lisa.

6.2 Liabilty realese form must be filled for
athlets, who do not have Estonian License.
If the competitor is under 14 years old, then
the form must be filled out and signed by a
parent or a legal guardian. You can find the
link to the form at Extras.

7. Registreerimine
7.1
Registreerimiseks
tuleb
täita
elektrooniline registreerimisvorm:
Registreerimisvorm
Online registreerimine lõppeb 06.03.2020
kell 15:00.
7.2
Hilinenud
osavõtuavaldused
aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse
hilinenud osavõtutasu ning võistleja on
sunnitud startima oma vanuseklassis
viimasena. Hilinenud registreerimine
lõppeb Treenerite koosoleku algusega.
Registreerunute nimekiri:
Nimekiri

7. Registration
7.1 For registration an online form must be
filled out:
Registration form
Online registration ends 06.03.2020 at 15:00.

7.3 Osavõtutasud:

7.3 Entry fees:

Osavõtutasu

Litsentsiga
sportlasele

Hilinenud
osavõtutas
u

5€ *2
(2 võist.)

10€*2
(2 võist.)

10€*2
(2 võist.)

20 €*2
(2 võist.)

7.2 Late entries will be accepted under
payment of late entry fee and in condition that
competitor will start in the end of his/her age
group. Late entry will end with the start of
Team captains meeting.
List of registrations:
List

With
Estonian
Licence
Without
Licence

Entry fee

Late entry
fee

5€*2
(2 races.)

10€*2
(2 races.)

10 €*2
(2 races.)

20 €*2
(2 races.)

Litsentsita
sportlasele
7.4 Osavõtumaksu palume maksta 7.4 Entry fee shall be paid by cash at the TCM
sularahas treenerite koosolekul või or in the morning of race day to the race
võistluspäeva hommikul.
office.
8. Ööbimine

8. Accommodation

8.1 Ööbimine
Soodushinnaga (soodusus kuni 20-80€/öö,
sõltuvalt toast) Kuutsemäe Puhkekeskuses
Promokoodiga broneerides.
Promokood: QC2020
Broneeri siin

8.1 Accommodation
Cheaper accommodation (discount up to 20-80
€/per night) in Kuutsemäe ski resort when
booking with this promotion code.
Promotion code: QC2020
Book here

8. Ajakava (Täpne ajakava antakse välja 8. Schedule (Exact Schedule will be given out
treenerite koosolekul).
at the TCM.
Laupäev, 07. Märts

Saturday, March 7th.

08:10 Osavõtutasude tasumise lõpp
07:30 Lift avatakse
07:55-08:10 Rajavaatlus
08:15 Avalaskuja
08:20 I võistleja start

08:10 End of collecting entry fees
07:30 Lifts are opened
07:55-08:10 Course inspection
08:15 Forerunner
08:20 I competitor start

Pühapäev, 08. Märts

Sunday, March 8th

08:10 Osavõtutasude tasumise lõpp
07:30 Lift avatakse
07:55-08:10 Rajavaatlus
08:15 Avalaskuja
08:20 I võistleja start

08:10 End of collecting entry fees
07:30 Lifts are opened
07:55-08:10 Course inspection
08:15 Forerunner
08:20 I competitor start

8.1 Treenerite ja võistlusametnike
koosolek toimub 06.03.2020 ja 07.03 kell
20:00 Kuutsemäe puhkekeskuse kohvikus.
Kogunemine kohvikus 19.45-20.00.
Igast Eesti klubist PEAB esindaja kohal
olema.
Jagame seal numbrid ja räägime järgmise
päeva plaani läbi.

8.1 Meeting of coaches and officials will take
place 06.03.2020 and 07.03 at 20:00 at
Kuutsemäe ski resorts cafe.
It would be perfect if there would be at least 1
representative from each club at TCM.
We will draw and give out numbers and talk
through the next day.

9. Punktiarvestus Alpituuri
9.1 Alpituuri sarja võistlustel kasutatakse
vähempunktisüsteemi alljärgnevalt:
1. koht 10 punkti
2. koht 8 punkti
3. koht 7 punkti jne.
8.2 1-4 võistlust tähendab nulli mahaviset1
ja 5-8 võistlust ühte mahaviset
8.3 Plaanitud on 5 võistlust.
8.4 Kui kahel võistlejal sama punktide
summa, siis võidab see kellel rohkem
esikohti, kui need ka samad, siis loevad
teised kohad jne. Kui kõik kohad on
samad, siis loeb see, kes oli viimasel
võistlusel parem.

9. Format and scoring for Alpine tour
9.1 The low point scoring system is used as
follows:
1st place 10 points
2nd place 8 points
3rd place 7 points etc.
8.2 1-4 races means 0 discard1 and 5-8 races
means 1 discards.
8.3 5 races are planned.
8.4 In case two racers have the same amount
of points, wins the one, who has more first
places, if both have the same amount, then
wins the one, who has more second places etc.
If all the results are same, then wins the one
who was better in the last competition.

10. Auhinnad
10. Prizes
Igas vanuseklassis peale U8,
3-le For TOP 3 in every class except U8, there is a
parimale antakse auhind. U8 vanuseklassis prize. For U8 every racer, gets a diploma.
saab meene iga võitleja.
11. Vastutus
Eesti
Suusaliidu
mäesuusatamise
alakomitee jätab endale õiguse teha
võistluste ajakavas muudatusi juhul kui
selleks on mõjuvad põhjused. Korraldav
kogu ei võta endale mingit vastutust
võistluste eel, võistluse ajal ega pärast
võistlust tekkinud materiaalse kahju või
õnnetuste eest.

11. Liability
Estonian Ski Association alpine skiing
sub-committee leaves itself an opportunity to
make changes in schedule for good reasons
(e.g. weather). The organizing authority will
not accept any liability for material damage or
personal injury prior, during or after the race.

12. Kontakt
Peakohtunik: Jan-Erik Luik
jan@nommelumepark.ee
+372 53 46 1998

12. Contact
Chief judge: Jan-Erik Luik
jan@nommelumepark.ee
+372 53 46 1998

LISA/EXTRA:
Link vastutusvabastus lepingule/ Link to liability release form:
https://docs.google.com/document/d/1tVAxUrpB9isqfgjSp6jSEmUktlMT9EDs73RoXjB6DEg/edit?us
p=sharing

