võistluse nimi:

Eesti noorte ja juunioride meistrivõistlused
(vabatehnika distantsid eraldistardist)
06. märts 2016a. Alutaguse Puhke- ja spordikeskus

aeg ja koht:

VÕISTLUSJUHEND
1. korraldaja:

MTÜ Alutaguse Suusaklubi
amet

2. korralduskomitee:

võistluse
juhataja:
võistluse
sekretär:
radade ülem:
ajavõtu
ülem:
ESL TD:

3.programm
3.1. sekretariaat

kuupäev
6.3.16

3.2 võistkondade
6.3.16
esindajate koosolek
3.3 päevakava

6.3.16

nimi

e-mail

telefoni nr

Janek Vallimäe

Janek.vallimae@gmail.com

5621 8132

Maarika Raja

Maarika.raja@gmail.com

5568 3435

Ülo Ahu

5669 8345

Timo Õun

Timo.oun@gmail.com

Tiit Tammemäe

tiit@viljandimaa.ee

kellaaeg

5268656

seletus, toimumiskoht

9:00 – 10:45

Numbrite väljastamine, Seminarisaal
peamaja II korrus.

10:15:00

Seminarisaal peamaja II korrus.

11:00:00

Stardijärjekord:
N16 – 5km (5km)
N18 – 5km (5km)
N20 – 5km (5km)
M16 – 10km (2x5km)
M18 – 10km (2x 5km)
M20 – 10km (2x 5km)

15 minutit peale
viimast lõpetajat Autasustamine stardi- ja finišipaigas
stardi-finiši paigas
4. osalejad

5. stardimaks

6. registreerimine

7. autasustamine

Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda kõik kellel on läbitud tervisekontroll, tervislik
seisund 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.
Stardimaks ENMV MN16 & MN18 – 3 € / MN20 – 7 €.
Stardimaks kantakse üle hiljemalt 06.03. a/a EE232200001120022404, MTÜ
Alutaguse Suusaklubi
NB! Arve soovi korral palun teavitada eelnevalt: janek.vallimae@gmail.com
Nimeline registreerumine kuni neljapäeval 3.märtsil kella 16:00ni
e-mailile registreerumine@nelson.ee
ESL registreerimislehel. -> www.suusaliit.ee -> Murdmaasuusatamine ->
Dokumendid -> ESL registreerimisleht.xls
autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat vastavalt EMV üldjuhendile.

Autasustamine toimub 15min peale viimase võistleja lõpetamist kõigile
vanuseklassidele koos (kui pole märgitud teisiti).
N16; N18; N20 – 5km (5km)
M16; M18; M20 – 2x5km (10km)

8. rada ja
suusastaadion
9. soojendus ja
lõdvestus

Võistlusrada suletakse 5 min. enne esimest starti ja on suletud kuni
võistluste lõpuni.
Võistluse ajal on lubatud võistlusrajal liikuda ainult tagurpidi
pööratud võistlusnumbriga ja õiges sõidu suunas!

10. hoolderuumid

Korraldaja varustab soovijad elektriga. Määrimine toimub välitingimustes.

11.protestid

vastavalt FIS võistlusmäärustele 2015/2016 ja EMV 2015/2016 üldjuhendile

12. muu

Juhtumid, mis pole reguleeritud EMV üldjuhendi või FIS võistlusmäärustega
2015/2016, lahendab vastavalt pädevusele korralduskomitee või kohtunikekogu
(žürii)

13. lisa info
14.kohtunikekogu
(zürii)

amet
nimi
1. TD (esimees) Tiit Tammemäe

e-mail
tiit@viljandimaa.ee

telefoni nr
5268656

2. võistl. juhataja Janek Vallimäe

Janek.vallimae@gmail.com 5621 8132

3.

Avo.sambla@gmail.com

15. juhendi koostaja

TD abi

Avo Sambla

nimi
Janek Vallimäe

e-mail
Janek.vallimae@gmail.com

56 77 9277
telefoni nr
5621 8132

