
Alexela Noorte Alpisari 2021  II etapp/ 

EnMV (U10-U16) GS ja PSL 
 

 

 
 

1. Korraldav kogu: MTÜ Eesti Suusaliit, 
MTÜ Lumeakadeemia, 
Kiviõli Seikluskeskus 

 

2. Aeg ja koht: 13-14.02.2021 
Kiviõli Seikluskeskus 

 

3. Võistlusalad: 
13.02 GS (Suur-Slaalom) 
14.02 PSL (Paralleelslaalom)  

 

 
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) 

 
5. Osalejad 
5.1 Võistlus on avatud järgmistele vanuseklassidele: 
U8   (s. 2013 ja hiljem) 
U10 (s. 2011-2012) 
U12 (s. 2009-2010) 
U14 (s. 2007-2008) 
U16 (s. 2005-2006) 
 
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 
 
6.2 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.  
 
 



7. Registreerimine 
7.1 Osavõtutasud: 

 
7.2 Registreerimiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm: 
Registreerimisvorm 
 
Registreerunute nimekiri: 
Nimekiri 
 
Online registreerimine lõppeb 11.02.2021 kell 15:00. 
7.3 Kogu klubi korraga registreerimiseks lae alla ja täida Exceli näidistabel. 
Seejärel saada täidetud tabel e-mailile: Jan@nommelumepark.ee 
 
7.2 Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse hilinenud        
osavõtutasu ning võistleja on sunnitud startima oma vanuseklassis viimasena. Hilinenud          
registreerimine lõppeb Treenerite koosoleku algusega. 
 
7.4 Osavõtumaksu palume kanda Mäesuusaklubi Lumeakadeemia MTÜ Luminor a/a         
EE141700017004629438 (selgitus: võistleja nimi ja vanuseklass või klubi nimi ja sportlaste           
arv juhul kui tasutakse terve klubi korraga) 

  Osavõtutasu Hilinenud  
osavõtutasu 

 
Litsentsiga 
sportlasele 

5€ *2 
(2 võist.) 

10€*2 
(2 võist.) 

 
Litsentsita 
sportlasele 

      10€*2  
(2 võist.) 

   20 €*2  
(2 võist.) 

https://forms.gle/WLCiQLCo6LHjEkYa9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mjYhibExRLDGDXpcmlHuMiGszAoTO4Y9v1jyN6I1oF8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0XUKEKeFMBk6ccp0agOPH9nSvgRXiUv/view?usp=sharing
mailto:Jan@nommelumepark.ee


 
 

8. Ajakava (Täpne ajakava antakse välja treenerite koosolekul, jagame sportlased kahte           
gruppi) (I grupp U16,U14, U12 ja II Grupp U8,U10) 
 
NB! Täpne gruppide jaotus ja kellaajad ilmuvad ESL kodulehele 11.02 kella 16.00-ks,            
aga kindlasti alustavad vanemad ja seejärel nooremad. 
 
Laupäev, 13. Veebruar 
 
07:30 Lift avatakse 
07:55-08:10  I grupi Rajavaatlus 
08:15 Avalaskuja 
08:20 I võistleja start 
10:30 Oritenteeruv II grupi rajavaatlus 
 
Pühapäev, 14. veebruar 
 
 
07:30 Lift avatakse 
07:55-08:10 Rajavaatlus 
08:15 Avalaskuja 
08:20 I Paari start 
 
 
 
8.1 Treenerite ja võistlusametnike koosolek toimub 12.02.2021 ja 13.02 kell 18.00 Tuhamäe            
kohvikus. Kogunemine kohvikus 17.45-18.00. 
Igast Eesti klubist PEAB esindaja kohal olema.  
Jagame seal numbrid ja räägime järgmise päeva plaani läbi. 
 
 
9. Punktiarvestus Alpisarjas 
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. 
 
 
10. Auhinnad 
Igas vanuseklassis peale U8, 3-le parimale antakse auhind. U8 vanuseklassis saab meene iga             
võitleja. 
 



 

LISA/EXTRA: 

Link vastutusvabastus lepingule/ Link to liability release form: 

https://docs.google.com/document/d/1tVAxUrpB9isqfgjSp6jSEmUktlMT9EDs73RoXjB6DEg/edit?us
p=sharing 

 

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

https://docs.google.com/document/d/1tVAxUrpB9isqfgjSp6jSEmUktlMT9EDs73RoXjB6DEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tVAxUrpB9isqfgjSp6jSEmUktlMT9EDs73RoXjB6DEg/edit?usp=sharing
http://jan@nommelumepark.ee/

